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 المرآن

ُ أَعْ }َولَاَل  ُءوا ِمن ا َكذَِلَن ٌُِرٌِهُم ّللا  أَ ِمْنُهْم َكَما تَبَر  ةً فَنَتَبَر  َمالَُهْم َحَسَراٍت ال ِذٌَن ات بَعُوا لَْو أَن  لَنَا َكر 
ٌِْهْم َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن الن اِر )  [1ٙٔ({ ]البمرة : 1َٙٔعلَ

 التفسٌر:
إلى الدنٌا، فنعلن براءتنا من هإالء الرإساء، كما أعلنوا براءتهم ولال التابعون: ٌا لٌت لنا عودة 

ِمنَّا. وكما أراهم هللا شدة عذابه ٌوم المٌامة ٌرٌهم أعمالهم الباطلة ندامات علٌهم، ولٌسوا 
 بخارجٌن من النار أبًدا.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
األوزاعً، سمعت ثابت بن معبد لال: ما زال أهل النار  أحدهما: أخرج ابن أبً حاتم عن "

 .(ٔ)ٌؤملون الخروج منها حتى نزلت وما هم بخارجٌن من النار"
 -الثانً: لال الواحدي: "لال ابن عباس: نزلت هذه اآلٌة فً المشركٌن الذٌن أخرجوا النبً 

 .(ٕ)من مكة" -ملسو هيلع هللا ىلص 
ةً{]البمرة:لوله تعالى:}َولَاَل الَِّذٌَن   لنا  (ٖ)[، أي: "ولال األتباع لٌت2ٙٔاتَّبَعُوا لَْو أَنَّ لَنَا َكرَّ

 .(ٗ") رجعة إلى الدنٌا
 .(٘)أي تمّنى األتباع لو أّن لهم رجعة ِإلى الدنٌا" لال الصابونً: " 
 .(ٙ)لال الزجاج:" أي عودة إلى الدنٌا" 
 .(2)لال البٌضاوي:" أي لٌت لنا كرة إلى الدنٌا" 
 .(1): "الرجعة والعودة إلى حال لد كانت"و)الكرة(: أي 
. وروي عن (5)، "أي : لنا رجعةً إلى الدنٌا"{ لو أن لنا كرة لال لتادة: فً لوله تعالى:} 

 مثل ذلن. (ٓٔ)الربٌع
والمراد هنا: الرجوع إلى الدنٌا؛ فنتبرأ منهم فً الدنٌا إذا رجعنا كما  لال ابن عثٌمٌن:"  

تبرءوا منا هنا فً اآلخرة؛ فنجازٌهم بما جازونا به؛ لكن أنى لهم ذلن!!! فهذا التمنً ال 
 . (ٔٔ)ٌنفعهم"
ة(:المرة الواحدة ، وذلن إذا حمل علٌهم راجعًا علٌهم بعد    لال الطبري: "و)الكرَّ

 :  (ٖٔ)، ومنه لول األخطل(ٕٔ)م" االنصراؾ عنه

                                                             

 .ٙٔٗ/ٔ. والعجاب: 25ٕ/ٔ(:صٔٓ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٕٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
}لو{ هنا لٌست شرطٌة؛ ولكنها للتمنً؛ ٌعنً: لٌت لنا كرة فنتبرأ؛ والدلٌل على أنها للتمنً أن الفعل ( إن ٖ)

تؤتً فً اللؽة العربٌة على ثبلثة أوجه: « لو»المضمرة بعد الفاء السببٌة؛ و« أنْ »نصب بعدها؛ وهو منصوب بـ
[ ٕتكون شرطٌة؛ وتكون للتمنً؛ وتكون مصدرٌة؛ فـ} لو { فً لوله تعالى: }وودوا لو تكفرون{ ]الممتحنة: 

[ شرطٌة؛ } لو { فً لوله تعالى: } لو ٖٕ٘بمرة: مصدرٌة؛ و} لو { فً لوله تعالى: }ولو شاء هللا ما التتلوا{ ]ال
 [ .ٕٓٔلنا كرة فنتبرأ منهم { للتمنً؛ ومثلها لوله تعالى: }فلو أن لنا كرة فنكون من المإمنٌن{ ]الشعراء:  أن
 .]بتصرؾ بسٌط[.5ٖٕ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .55/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٓٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .1ٔٔ/ٔالبٌضاوي: ( تفسٌر 2)
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٕٖٕٗ( أخرجه الطبري)5)
 .5ٕٗ/ٖ(:صٖٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .5ٖٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
"  . وفً المطبوعة : " كر المشٌح " ، وهو خطؤ وفً الدٌوان 25، ونمابض جرٌر واألخطل :  1ٗ(دٌوانه ٖٔ)

على لدارة " ، وهو خطؤ . وفزارة بن ذبٌان بن بؽٌض . والمنٌح : لدح الحظ له فً المٌسر ، وألداح المٌسر 



 َولَمَْد َعَطْفَن َعلَى فََزاَرةَ َعْطفَةً      َكرَّ اْلَمنٌِحِ ، َوُجْلَن ثَمَّ َمَجاال
ُءوا ِمنَّا{]البمرة:  أَ ِمْنُهْم َكَما تََبرَّ أوا منا [، 2ٙٔلوله تعالى:}فََنتَبَرَّ أي: "لتبرأنا منهم كما تبرَّ
 .(ٔ)فً اآلخرة"
الطبري:" أرادوا أن ٌتبرأوا "من الذٌن من كانوا ٌطٌعونهم فً معصٌة هللا ، كما لال  

تبرأ منهم رإساإهم الذٌن كانوا فً الدنٌا ، المتبوعون فٌها على الكفر باهلل ، إْذ عاٌنوا َعظٌم 
 .(ٕ)النازل بهم من عذاب هللا"

 .(ٖ)لال المرطبً: " والتبرإ االنفصال" 
اذبون فً هذا ]التمنً{ ، بل لو ُرّدوا لعادوا لما نهوا عنه. كما لال ابن كثٌر: " وهم ك 

ٌِْهْم َوَما ُهْم  ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ أخبر هللا تعالى عنهم بذلن ؛ ولهذا لال : }َكذَِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاَّ
لَى َما َعِملُوا ِمْن َعَمٍل بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّاِر{ أي : تذهب وتضمحل كما لال هللا تعالى : }َولَِدْمنَا إِ 

[، ولال تعالى : }َمثَُل الَِّذٌَن َكَفُروا بَِربِِّهْم أَْعَمالُُهْم َكَرَماٍد ٖٕفََجعَْلنَاهُ َهبَاًء َمْنثُوًرا{ ]الفرلان : 
ٌُح فًِ ٌَْوٍم َعاِصٍؾ{ اآلٌة ]إبراهٌم :  وا أَْعَمالُُهْم [ ، ولال تعالى : }َوالَِّذٌَن َكَفرُ 1ٔاْشتَدَّْت بِِه الّرِ
 .(ٗ)["5َٖكَسَراٍب بِِمٌعٍَة ٌَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماًء{ اآلٌة ]النور : 

ٌِْهْم{]البمرة:  ُ أَْعَمالَُهْم َحَسَراٍت َعلَ [، أي: "كما أراهم هللا 2ٙٔلوله تعالى}َكذَِلَن ٌُِرٌِهُم َّللاَّ
 .(٘)العذاب، فكذلن ٌُرٌهم أًٌضا أعمالهم الخبٌثة حسرات علٌهم"

أي: أنه تعالى كما أراهم شدة عذابه كذلن ٌرٌهم أعمالهم المبٌحة  لال الصابونً:" 
 .(ٙ)ندامات شدٌدة وحسرات تتردد فً صدورهم كؤنها شرر الجحٌم"

لال الزجاج:" أي كـتبري بعضهم من بعض ٌرٌهم هللا أعمالهم حسراب علٌهم ألن ما  
جل: }الذٌن كفروا وصدوا عن سبٌل هللا أضل عمله الكافر ؼٌر نافعه مع كفره، لال هللا عز و

أعمالهم{، ولال: ]حبطت أعمالهم{، ومعنى }أضل أعمالهم{: لم ٌجازهم على ما عملوا من خٌر، 

 .(2)وهذا كما تمول لمن عمل عمبل لم ٌعد علٌه فٌه نفع: لمد ضل سعٌن"
 .(1)لال الثعلبً:" أي كما أراهم العذاب، كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم ندامات" 
لال الزمخشري:" معناه أن أعمالهم تنملب حسرات علٌهم فبل ٌرون إال حسرات مكان  
 .(5)أعمالهم"
؛ وهً «مثل»فـ)الكاؾ(: اسم بمعنى  ،(ٓٔ)مثل ذلن اآلراء الفظٌع" ولوله}كذلن{:أي:" 

مفعول مطلك عامله الفعل بعده؛ وهذا كثٌراً ما ٌؤتً فً المرآن، كموله تعالى: }وكذلن ٌفعلون{ 
 .(ٔٔ)[ٖٗٔ[ ، ولوله تعالى: }وكذلن جعلناكم أمة وسطاً{ ]البمرة: ٖ]النمل: 
ُ{ لٌل : هً ، من رإٌة البصر ، فٌ  كون متعدٌا لمفعولٌن : لال المرطبً: "و}ٌُِرٌِهُم َّللاَّ

األول الهاء والمٌم فً }ٌرٌهم{، والثانً }أعمالهم{، وتكون }حسرات{ حال، وٌحتمل أن ٌكون 
 .(ٕٔ)من رإٌة الملب ، فتكون "حسرات" المفعول الثالث"

                                                                                                                                                                               

سبعة دوات أنصباء ، وأربعة ال نصٌب لها مع السبعة ، ولكنها تعاد معها فً كل ضربة . ولوله : " عطفن " 
 ٌعنً الخٌل ، ذكرها فً بٌت لبله .

 .ٓٔٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٔ)
 .5ٕٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المطربً: ٖ)
 .21ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.5ٕٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .55/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔ( معانً المرآن: 2)
 .]بتصرؾ بسٌط[.2ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٕٕٔ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:( ٔٔ)
 .2ٕٓ-ٕٙٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)



 :(ٔ)ولد ذكر الرازي: أن لوله تعالى }كذالن ٌُِرٌِهُم{ فٌه وجهان 
 أعمالهم حسرات وذلن النمطاع الرجاء من كل أحد.األول: كتبرإ بعضهم من بعض ٌرٌهم هللا 

 الثانً: كما أراهم العذاب ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات، ألنهم أٌمنوا بالهبلن.
 :(ٕ)[،على ألوال2ٙٔوكذلن اختلؾ أهل التفسٌر فً المراد بموله }أَْعَمالَُهْم{]البمرة: 

 . (ٗ)، وعبدهللا(ٖ)األول: الطاعات، ٌتحسرون لم ضٌعوها. لاله السدي
واعترض علٌه اإلمام الطبري لاببل: " والذي لال السدي فً ذلن ، وإن كان َمذهًبا  

تموم به ُحجة فٌسلم لها،  وال داللة  -بؤّن ذلن كما ذكر  -تحتمله اآلٌة ، فإنه َمنزع بعٌد، وال أثر 
 .(٘)إلى باطن تؤوٌل" فً ظاهر اآلٌة أنه المراد بها. فإْذ كان األمر كذلن ، لم ٌَُحْل ظاهر التنزٌل
 .(2)وابن زٌد ،(ٙ)الثانً: المعاصً وأعمالهم الخبٌثة، ٌتحسرون لم عملوها. لاله الربٌع

واختاره اإلمام الطبري لاببل: " كذلن ٌُِري هللا الكافرٌن أعمالهم الخبٌثة حسرات علٌهم  
أعمالهم الردٌبة ، إذ رأوا ، لم عملوا بها ؟ وهبل عملوا بؽٌرها ؟ فندموا على ما فرط منهم من 

جزاءها من هللا وعمابها، ألن هللا أخبر أنه ٌرٌهم أعمالهم ندًما علٌهم، فالذي هو أولى بتؤوٌل 
ًُّ بها" اآلٌة ، ما دّل علٌه الظاهُر دون ما احتمله الباطن الذي ال داللة له على أنه المعن
(1). 

 .(5)ر. وهذا لول األصمالثالث: ثواب طاعاتهم التً أتوا بها فؤحبطوه بالكف
 .(ٓٔ)الرابع: أعمالهم التً تمربوا بها إلى رإسابهم من تعظٌمهم واالنمٌاد ألمرهم

لال الرازي: "والظاهر أن المراد: األعمال التً اتبعوا فٌها السادة، وهو كفرهم   
م ومعاصٌهم، وإنما تكون حسرة بؤن رأوها فً صحٌفتهم، وأٌمنوا بالجزاء علٌها، وكان ٌمكنه
تركها والعدول إلى الطاعات، وفً هذا الوجه اإلضافة حمٌمٌة ألنهم عملوها، وفً الثانً مجاز 

 .(ٔٔ)بمعنى لزمهم فلم ٌموموا به"
كل اسم كان واحده على )فَْعلة( مفتوح األول لال الطبري:"و}َحَسَراٍت{ جمع حسرة؛ و 

تجمع )َشهوات وتَمرات( مثمَّلة ساكن الثانً ، فإن جمعه على )فَعَبلت( مثل: َشهوة وتَمرة، 
الثوانً من حروفها، فؤما إذا كان نَعتًا فإنن تَدع ثانٌَه ساكنًا مثل)ضخمة(، تجمعها )ضْخمات( و 

)َعْبلة(تجمعها )َعْببلت(، وربما سُّكن الثانً فً األسماء ، كما لال الشاعر
(ٕٔ) : 

اتَِهاَعلَّ ُصُروَؾ الدَّْهِر أْو ُدوالتَِها          ٌُِدْلنَ  ة ِمْن لَمَّ  نَا اللَّمَّ
 فَتَْستَِرٌَح النَّْفُس ِمْن َزْفَراتَِها

 .(ٖٔ)فسكّن الثانً من " الزفرات " ، وهً اسم"

                                                             

 . 1ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 . 51ٕ-5ٕٙ/ٖ. وتفسٌر الطبري: 1ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .5ٕٙ/ٖ(:صٖٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .52ٕ-5ٕٙ/ٖ(:صٖٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .55ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .51ٕ/ٖ(:صٖٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .51ٕ/ٖ(:ص2ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .55ٕ-51ٕ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .1ٔٔ/ٗ( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
)زفر( )علل( وؼٌرها . والدولة ، واللسان )لمم( 5ٕٗ/ٖ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الطبري/ ٕٔ)

)بفتح فسكون( والدولة )بضم الدال( : العمبة فً المال والحرب وؼٌرهما ، وهو االنتمال من حال إلى حال ، هذا 
مرة وهذا مرة . ودالت األٌام : دارت بؤصحابها . وٌروي : " تدٌلنا " وأداله : جعل له العمبة فً األمر الذي 

 ه وانتماله عنه إلى حال أخرى . واللمة : النازلة من نوازل الدهر ، كالملمة.ٌطلبه أو ٌتمناه ، بتؽٌر
 .5ٕٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)



و)الحسرة(: "هً الندم مع االنكماش، والحزن؛ فهإالء األتباع شعورهم بالندم، والخٌبة،  
خسارة  -والعٌاذ باهلل  -ارت والخسران ال ٌتصور؛ فاألعمال التً عملوها لهإالء المتبوعٌن ص

 .(ٔ)علٌهم، وندماً؛ ضاعت بها دنٌاهم، وآخرتهم؛ وهذا أعظم ما ٌكون من الحسرة"
لال الزجاج: " والحسرة: شدة الندم، حتى ٌبمى النادم كالحسٌر من الدواب الذي ال و  

 :(ٕ)المرار منفعة فٌه، وٌمال: حسر فبلن ٌحسر حسرة وحسرا: إذا اشتد ندمه على أمر فاته، لال
 ما أنا الٌوم على شًء خبل        ٌا ابنة المٌن تولى بحسر 

 .(ٖ)أي: بنادم"
 :(ٗ)واختلؾ فً أصل)الحسرة( فً اللؽة، على لولٌن 

 أحدهما: أنها مشتمة من الشًء الحسٌر الذي لد انمطع وذهبت لوته كالبعٌر والبصر.
 .(٘)«ٌحسر الفرات عن جبل من ذهب»: والثانً: أنها: من حسر إذا كشؾ، ومنه لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص

لال الواحدي: "وأصل الحسر: الكشؾ، ٌمال: حسر عن ذراعه، والحسرة: انكشاؾ عن  
حال الندامة، والحسور: اإلعٌاء؛ ألنه انكشاؾ الحال عما أوجبه طول السفر، والمحسرة: 

 .(ٙ)ؾ بذهاب الرٌش"المكنسة؛ ألنها تكشؾ عن األرض، والطٌر تنحسر؛ ألنها تنكش
أي لٌس لهم سبٌل إِلى  [، "2ٙٔ{]البمرة:َوَما هُْم بَِخاِرِجٌَن ِمَن النَّارِ لوله تعالى: } 

 .(ٔ)الخروج من النار"
                                                             

 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .1ٔٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٙ5/ ٕ(البٌت للمرار فً "لسان العرب" ٕ)
 معانً المرآن.، ولم نمؾ علٌه فً 1ٔٗ/ٖ( حكاه عنه الواحدي فً التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر:المحرر الوجٌز: ٗ)
( باب خروج النار ، و مسلم فً كتاب الفتن ) برلم  ٓٓٔ/  1( رواه البخاري فً صحٌحه فً كتاب الفتن ) ٘)

 ( باب ال تموم الساعة حتى ٌحسر الفرات عن جبل من ذهب. 15ٕٗ
، "تفسٌر 2ٗ - 2ٖ/ ٕر الطبري" ، وانظر: فً معانً حسر: "تفس1ٌٕٗ-1ٔٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)

 .2ٖٕ/ ٙ، "تاج العروس" ٕ٘ٔ، والمفردات" ص2ٖ/ٕالثعلبً:
و فً رواٌة لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ٌوشن الفرات أن ٌحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فبل ٌؤخذ منه شٌباً 

 . ( 2ٕٕ٘لترمذي ) برلم ( وا ٖٖٔٗ. نفس المراجع السابمة ، ورواه أٌضاً أبو داود ) برلم 
ً مع أبً بن كعب ، فمال : ال ٌزال الناس  و عن عبد هللا بن الحارث بن نوفل رضً هللا عنه لال : كنت والفا
مختلفة أعنالهم فً طلب الدنٌا ؟ للت : أجل ، لال : فإنً سمعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : ٌوشن الفرات أن ٌنحسر 

ذا سمع به الناس ساروا إلٌه ، فٌمول من عنده : لبن تركنا الناس ٌؤخذون منه لٌذهبن به عن جبل من ذهب ، فإ
 (. 15ٕ٘كله ، لال : فٌمتتلون علٌه ، فٌمتل من كل مابة تسعة و تسعون . مسلم ) برلم 

فراتكم عن جزٌرة من و عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : ال تذهب الدنٌا حتى ٌنجلً 
(  ٕٙٔذهب ، فٌمتتلون علٌه ، فٌمتل من كل مابة تسعة و تسعون . رواه حنبل بن إسحاق فً كتابه الفتن ) ص 

 . بسند صحٌح
( عن  1ٕٖ/ ٔٔوأخرج هذا الحدٌث باإلضافة إلى اإلمامٌن البخاري و مسلم ، كل من عبدالرزاق فً مصنفه ) 

( من طرٌك زهٌر ، و كذلن  ٕٖٖ/ ٕ( عن معمر ، و فً )  ٖٙٓ/  ٕنده ) أبً هرٌرة ، و اإلمام أحمد فً مس
( ،  55ٙ/  ٗ( والترمذي فً سننه ) 5ٖٗ/ ٗ( عن طرٌك كعب . وأبو داود فً سننه )  ٓٗٔ 5ٖٔ/ ٘فً ) 

( . كما أورده كل من اإلمام أبً عمرو الدانً فً كتابه السنن الواردة فً  ٖٖٗٔ/  ٕوابن ماجة فً سننه ) 
ر من موضع . وأٌضاً أورده اإلمام الحافظ نعٌم بن حماد فً الفتن فً أكثر من موضع ، و أورده ابن كثٌر أكث

 . فً كتابه النهاٌة فً الفتن والمبلحم
و لد جاءت ألفاظ أخرى شاذة للحدٌث المذكور ، وهً : لٌحسرن الفرات عن جبل من ذهب حتى ٌمتتل علٌه 

/  ٕ( ، واإلمام أحمد فً مسنده )  ٖٖٗٔ/  ٕأخرجه ابن ماجة فً سننه )  الناس ، فٌمتل من كل عشرة تسعة .
( . و  ٖٙٓ/  ٕ( . لال البوصٌري : إسناده صحٌح و رجاله ثمات : زوابد ابن ماجة )  ٘ٔٗ،  ٖٙٗ،  ٕٔٙ

ً ( ، و لال : و هً رواٌة شاذة ، والمحفوظ ما تمدم من حدٌث أب 1ٔ/  ٖٔالحدٌث أورده الحافظ فً الفتح ) 
هرٌرة عند مسلم ، و شاهد من حدٌث أبً بن كعب : من كل مابة تسعة و تسعون . و لال األلبانً عنه : حسن 

 (. 22ٖ/  ٕصحٌح دون لوله : من كل عشرة تسعة ، فإنه شاذ . صحٌح ابن ماجة ) 
بً عمرو ( من طرٌك آخر عن ٌحٌى بن أ 5ٕٔو كذلن وردت رواٌة أخرى عند نعٌم بن حماد فً الفتن ) برلم 

عن أبً هرٌرة مرفوعاً ، و فٌه : من كل تسعة سبعة ، و هو منمطع ألن ٌحٌى رواٌته عن الصحابة مرسلة ، 
 . ( ، و شٌخ نعٌم مبهم 21ٖكما فً التمرٌب ) ص 



 .(ٕ)لال الصابونً:أي:" هم فً عذاب سرمدي وشماء أبدي" 
 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:"أي أنهم خالدون فٌها" 
أصله وما ٌخرجون، فعدل به إلى هذه العبارة، للمبالؽة فً الخلود  لال البٌضاوي:" 

 .(ٗ)واأللناط عن الخبلص والرجوع إلى الدنٌا"
"دلٌل على خلود الكفار فٌها وأنهم ال ٌخرجون منها. وهذا لول  لال المرطبً:"وهذا 

تَّى ٌَِلَج اْلَجَمُل فًِ َسّمِ اْلِخٌَاِط{ جماعة أهل السنة ، لهذه اآلٌة ولموله تعالى : }َوال ٌَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ حَ 
 .(٘)["ٓٗ]األعراؾ : 
لال الرازي: "ولد احتج به األصحاب، على أن أصحاب الكبٌرة من أهل المبلة ٌخرجون  

من النار، فمالوا: إن لوله }َوَما هُْم{ تخصٌص لهم بعدم الخروج على سبٌل الحصر فوجب أن 
اَر لَِفً َجِحٌٍم ٌكون عدم الخروج مخصوصا بهم،  وهذه اآلٌة تكشؾ عن المراد بموله: }َوإِنَّ اْلفُجَّ

ٌِن )ٗٔ) [، وثبت أن ٙٔ - ٗٔ({ ]االنفطار : ٙٔ( َوَما هُْم َعْنَها بِؽَابِبٌَِن )٘ٔ( ٌَْصلَْونََها ٌَْوَم الّدِ
 .(ٙ)المراد بالفجار ههنا الكفار لداللة هذه اآلٌة علٌه"

 الفوابد:
ة: أن هإالء األتباع ٌتمنون أن ٌرجعوا إلى الدنٌا لٌتبرءوا من متبوعٌهم كما من فوابد اآلٌ - ٔ

تبرأ هإالء منهم فً اآلخرة؛ وهو ؼٌر ممكن؛ وما ٌزٌدهم هذا إال حسرة؛ ولهذا لال هللا تعالى: 
 }كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات علٌهم{.

ا العمل الصالح؛ فإنهم ٌتحسرون فً ومنها: تحسر هإالء، وأمثالهم الذٌن فاتهم فً هذه الدنٌ - ٕ
اآلخرة تحسراً ال نظٌر له ال ٌدور فً خٌالهم الٌوم، وال فً خٌال ؼٌرهم؛ ألنه ندم ال ٌمكن 

 العتبى منه.
 ومنها: إثبات نكال هللا بهم؛ لموله تعالى: }كذلن ٌرٌهم هللا أعمالهم حسرات علٌهم{. - ٖ

ٌخرجون منها؛ لموله تعالى: }وما هم بخارجٌن  ومنها: أن المشركٌن مخلدون فً النار ال - ٗ
من النار{؛ ولد ذكر هللا سبحانه وتعالى الخلود األبدي فً النار فً ثبلثة مواضع من المرآن: فً 
سورة النساء؛ وفً سورة األحزاب؛ وفً سورة الجن؛ وبه ٌبطل لول من ادعى أن النار تفنى؛ 

 .ألن خلود الماكث األبدي ٌدل على خلود مكانه
 ومنها: إثبات النار، وأنها حك. - ٘

 المرآن
ٌَْطاِن إِن هُ لَكُْم  ا فًِ اْْلَْرِض َحاَلاًل َطٌِّبًا َواَل تَت بِعُوا ُخطَُواِت الش  َعُدوٌّ ُمبٌٌِن }ٌَا أٌََُّها الن اُس كُلُوا ِمم 

 [1ٙٔ({ ]البمرة : 1ٙٔ)
 التفسٌر:

لكم فً األرض، وهو الطاهر ؼٌر النجس، النافع  ٌا أٌها الناس كلوا من رزق هللا الذي أباحه
ؼٌر الضار، وال تتبعوا طرق الشٌطان فً التحلٌل والتحرٌم، والبدع والمعاصً. إنه عدو لكم 

 ظاهر العداوة.
 فً سبب نزول اآلٌة لوالن: 
لال الواحدي: "لال الكلبً عن أبً صالح: نزلت فً ثمٌؾ وخزاعة وعامر بن أحدهما: 

لى أنفسهم من الحرث واألنعام وحرموا البحٌرة والساببة والوصٌلة صعصعة حرموا ع
 .(2)والحامً"

                                                                                                                                                                               

 .55/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .55/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .2ٕٓ/ٕتفسٌر المرطبً: ( ٘)
 .1ٕٔ/ٗ( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٙٔٗ/ٔ، والعجاب: 1ٗ( أسباب النول: 2)



 .(ٔ)وذكره الرازي عن ابن عباس" 
ولال مماتل:" نزلت فً ثمٌؾ، وفً بنً عامر بن صعصعه، وخزاعة، وبنً مدلج،  

 .(ٕ)وعامر، والحارث ابنً عبد مناة"
 .(ٖ)وخزاعة وبنً الحارث بن كعب"ونمل ابن عطٌة عن النماش: أنها "نزلت فً ثمٌؾ  

والثانً: لال ابن حجر: "لال ابن ظفر: وُروي عن عطاء أنها نزلت فً المإمنٌن، ولٌل فً 
 .(ٗ)عثمان بن مظعون وأصحابه الذٌن عزموا على الترهب"

وهذه اآلٌة جاءت فً سورة البمرة؛ وسورة البمرة مدنٌة؛ ولد سبك أنه جاء أٌضاً مثلها:   
[ ؛ ولد ذكر كثٌر من المإلفٌن فً أصول ٕٔلناس اعبدوا ربكم الذي خلمكم{ ]البمرة: }ٌا أٌها ا

التفسٌر أن الؽالب فً السور المدنٌة أن ٌكون الخطاب فٌها بـ }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{ ]البمرة: 
بلد إسبلمً  [ ؛ ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لما هاجر إلى المدٌنة صارت المدٌنة ببلد إسبلم؛ وهً أولٗٓٔ

ٌحكمه المسلمون فً هذه الرسالة؛ فصار التوجه إلٌها بالخطاب بـ}ٌا أٌها الذٌن آمنوا{؛ لكنها 
لٌست لاعدة؛ ولكنها ضابط ٌخرج منه بعض المسابل؛ ألن من السور المدنٌة فٌها }ٌا أٌها 

 .(٘)الناس{، كسورة النساء، وسورة الحجرات
ا فًِ اأْلَْرِض َحبَلاًل َطٌِّبًا{]البمرة: لوله تعالى: }ٌَا أٌََُّها النَّاسُ   أي: ٌا أٌها [، 1ٙٔكُلُوا ِممَّ

ً فً نفسه ؼٌر ضار باألبدان  الناس "كلوا مّما أحله هللا لكم من الطٌبات حال كونه مستطابا
 .(ٙ)والعمول"

لال ابن كثٌر:"أي: كلوا من هذا ما شبتم؛ وٌشمل كل ما فً األرض من أشجار، 
 .(2)وؼٌرها؛ ومن حٌوان أٌضاً؛ ألنه فً األرض"وزروع، وبمول، 

 .(1)لال الزجاج: " أي: ال تؤكلوا مما ٌحرم"
لال الواحدي معلما على كبلم الزجاج:" فعلى هذا: المعنى: كلوا حبلال من حٌث ٌحل  

لكم، فؤما أن ٌؤكل مال ؼٌره فهو حبلل فً جنسه، ولكن لٌس ٌحل له أكله، فهو حبلل ولٌس مما 
 .(5)ٌطٌب له"

 .(ٓٔ){ أصلها: ")األناس(؛ وحذفت الهمزة منها تخفٌفاً؛ والمراد بـ}الناس{ بنو آدم"النَّاسُ و}
أي : "مستطابًا فً نفسه ؼٌر ضار لؤلبدان وال للعمول"و}َحبَلاًل َطٌِّبًا{، 

(ٔٔ). 
 .(ٕٔ)لال المرطبً: " وسمً الحبلل حبلال، النحبلل عمدة الحظر عنه"

)الحبلل(: " من الحل الذي هو نمٌض العمد، ومعنى الحبلل: لال الواحدي: وأصل  
المباح الذي انحلت عمدة الحظر عنه. ومنه: حل بالمكان، إذا نزل به؛ ألنه حل شد االرتحال 
                                                                                                                                                                               

" ولد ذكر فً معنى البحٌرة أربعة ٓٗٗ-ٖٙٗ/ ٕوانظر معانً هذه األلفاظ فً "زاد المسٌر" البن الجوزي "
 ونملها ٌطول.ألوال، وفً معنى كل من الساببة والوصٌلة خمسة ألوال، وفً معنى الحام ستة ألوال، 

 .ٗ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل: ٕ)
 .2ٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٖ)
 .2ٔٗ/ٔ( العجاب: ٗ)
 .ٕٓٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .21ٗ/ٔ(  انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٕٔٗ/ٔ( معانً المرآن: 1)
 . 1ٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٖٖٕ/ٕابن عثٌمٌن:( تفسٌر ٓٔ)
 .21ٗ/ٔ(  تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
. ولال سهل بن عبدهللا : النجاة فً ثبلثة : أكل الحبلل ، وأداء الفرابض ، وااللتداء 1ٕٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)

بالنبً صلى َّللّا علٌه وسلم. ولال أبو عبدهللا الساجً واسمه سعٌد بن ٌزٌد : خمس خصال بها تمام العلم ، وهً 
معرفة َّللّا عز وجل ، ومعرفة الحك وإخبلص العمل هلل ، والعمل على السنة ، وأكل الحبلل ، فإن فمدت : 

واحدة لم ٌرفع العمل. لال سهل : وال ٌصح أكل الحبلل إال بالعلم ، وال ٌكون المال حبلال حتى ٌصفو من ست 
 (.1ٕٓ/ٕالشبهة".) تفسٌر المرطبً: والؽلول والمكروه و -وهو اسم مجمل  -خصال : الربا والحرام والسحت 



للنزول. وحل الدٌن: إذا وجب؛ النحبلل العمدة بانمضاء المدة، وحل من إحرامه؛ ألنه حل عمدة 
وجبت، النحبلل العمدة المانعة من العذاب، والحلة: اإلزار اإلحرام. وحلت علٌه العموبة، أي: 

 .(ٔ)والرداء؛ ألنها تحل عن الطً للبس، ومن هذا: تحلة الٌمٌن؛ ألن عمدة الٌمٌن تنحل به"
والطٌب فً اللؽة: "الطاهر، والحبلل ٌوصؾ بؤنه طٌب؛ ألن الحرام ٌوصؾ بؤنه خبٌث، لال 

[. واألصل فً الطٌب: هو ما ٌستلذ ٓٓٔب{ ]المابدة: هللا تعالى: }لل ال ٌستوي الخبٌث والطٌ
وٌستطاب، ووصؾ به الطاهر والحبلل على جهة التشبٌه؛ ألن النجس تكرهه النفس فبل ٌستلذ، 

 .(ٕ)والحرام ؼٌر مستلذ؛ ألن الشرع ٌزجر عنه"
 :(ٖ)[، وجهان1ٙٔوفً لوله تعالى :}حبلاًل طٌباً{]البمرة:
؛ -أي محلبلً  -؛ أي كلوه حال كونه حبلالً « ما»من  أحدهما: أنها منصوبة على الحال

ً  -فهً بمعنى اسم المفعول؛ و}طٌباً{ حال أخرى  مإكد لموله تعالى:  -ٌعنً: حال كون طٌبا
 }حبلاًل{.

« الطٌب»ما كان حبلالً فً كسبه؛ وبـ « الحبلل»والثانً: وٌحتمل أن ٌكون المراد بـ 
[ ، ولوله تعالى 2ٕ٘سبحانه وتعالى: }وأحل هللا البٌع{ ]البمرة: ؛ لمول هللا (ٗ)ما كان طٌباً فً ذاته

 [.٘ٗٔفً المٌتة، ولحم الخنزٌر: }فإنه رجس{ ]األنعام: 
لال ابن عثٌمٌن: وهذا المول األخٌر أولى؛ ألن حمل الكبلم على التؤسٌس أولى من حمله 

 .(٘)على التوكٌد"
ا فًِ   :(ٙ)[، وجهان1ٙٔاأْلَْرِض{]البمرة:وفً نوع )ِمن( فً لوله تعالى:} ِممَّ

 أحدهما: أن تكون لبٌان الجنس.
 والثانً: أن تكون للتبعٌض.

لال ابن كثٌر: "كونها لبٌان الجنس أولى؛ وٌرجحه لوله تعالى: }هو الذي خلك لكم ما 

 .(2)["5ٕفً األرض جمٌعاً{ ]البمرة: 
ٌَْطانِ لوله تعالى: َّبِعُواْ ُخطَُواِت الشَّ [،" أي وال تمتدوا بآثار الشٌطان 1ٙٔ{]البمرة:} َوالَ تَت

 .(1)فٌما ٌزٌنه لكم من المعاصً والفواحش"
 .(5)لال الزجاج:" أي ال تسلكوا الطرٌك الذي ٌدعوكم إلٌه الشٌطان" 

 .(ٓٔ)ٌعنً تزٌٌن الشٌطان فً تحرٌم الحرث واألنعام" لال مماتل:"
 .(ٔٔ)فتحرموا الحبلل وتحللوا الحرام"لال البٌضاوي:أي" ال تمتدوا به فً اتباع الهوى، 

                                                             

، "تاج ٖ٘ٔ)حل(، "المفردات" ص  5ٓٗ - 5ٕٓ/ ٔ، وانظر: تهذٌب اللؽة" 1ٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .1ٙٔ - 1٘ٔ/ ٗٔالعروس" 

، "تاج ٖ٘ٔ)حل(، "المفردات" ص  5ٓٗ - 5ٕٓ/ ٔ، وانظر: تهذٌب اللؽة" 1ٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .1ٙٔ - 1٘ٔ/ ٗٔالعروس" 

 .ٖٖٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
(لال الحافظ أبو بكر بن َمْرُدوٌه : حدثنا سلٌمان بن أحمد ، حدثنا دمحم بن عٌسى بن شٌبة المصري ، حدثنا ٗ)

حدثنا ابن ُجَرٌج ،  -رفٌك إبراهٌم بن أدهم  -الحسٌن بن عبد الرحمن االحتٌاطً ، حدثنا أبو عبد هللا الجوزجانً 
ا فًِ األَْرِض َحبلال َطٌِّ  عن عطاء ، عن بًا ابن عباس لال : تُلٌت هذه اآلٌة عند النبً ملسو هيلع هللا ىلص : } ٌَا أٌََُّها النَّاُس كُلُوا ِممَّ

{ فمام سعد بن أبً ولاص ، فمال : ٌا رسول هللا ، ادع هللا أن ٌجعلنً مستجاب الدعوة ، فمال. "ٌا سعد ، أطب 
، والذي نفس دمحم بٌده ، إن الرجل لٌَْمذُؾ اللممة الحرام فً َجْوفه ما ٌُتَمبَّل منه مطعمن تكن مستجاب الدعوة 

( ٕٙٓ٘أربعٌن ٌوًما ، وأٌّما عبد نبت لحمه من السُّْحت والربا فالنار أولى به".) المعجم األوسط للطبرانً برلم )
 "مجمع البحرٌن"(.

 .ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .21ٗ/ٔكثٌر:  (  انظر: تفسٌر ابنٙ)
 .21ٗ/ٔ(  تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .ٕٔٗ/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٓٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)



 ٔ()لال أبو السعود:" أي ال تمتدوا بها فً اتباع الهوى" 
لال ابن عطٌة:" المعنى: النهً عن اتباع الشٌطان وسلون سبله وطرابمه... وكل ما عدا 

 .(ٕ)السنن والشرابع من البدع والمعاصً فهً خطوات الشٌطان"
ٌَْطاِن{: هً   : "طرابمه ومسالكه فٌما أضل أتباعه فٌه من تحرٌم البََحابر و} ُخطَُواِت الشَّ

والسوابب والوصابل ونحوها مما َزٌنه لهم فً جاهلٌتهم ، كما فً حدٌث عٌاض بن حَمار الذي 
فً صحٌح مسلم ، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ٌمول هللا تعالى : إن كل ما أمنُحه عبادي فهو 

مْت لهم حبلل" وفٌ ه : "وإنً خلمت عبادي ُحَنفاء فجاءتهم الشٌاطٌن فاجتالتهم عن دٌنهم ، وَحرَّ
 .(ٗ)"(ٖ)علٌهم ما أحللُت لهم"

ٌَْطاِن {،  أي: أعماله التً ٌعملها، وٌخطو إلٌها؛ وهو لال ابن عثٌمٌن:" و}ُخطَُواِت الشَّ
تعالى: }إنما ٌؤمركم بالسوء شامل للشرن فما دونه؛ فإن الشٌطان ٌؤمر بالفحشاء، والمنكر؛ لال 

[ ، ولال تعالى: }ومن ٌتبع خطوات 5ٙٔوالفحشاء وأن تمولوا على ما ال تعلمون{ ]البمرة: 
[ ؛ فكل شًء حرمه هللا فهو من خطوات ٕٔالشٌطان فإنه ٌؤمر بالفحشاء والمنكر{ ]النور: 

ه ٌؤمر به، وٌنادي به، الشٌطان سواء كان عن استكبار، أو تكذٌب، أو استهزاء، أو ؼٌر ذلن؛ ألن
 .(٘)وٌدعو إلٌه"

لال الثعلبً:" والخطوة ما بٌن المدمٌن، والخطوة بالفتح الفعلة الواحدة من لول المابل: 
 .(ٙ)خطوت خطوة واحدة"

وخطاء ، مثل  -بالتحرٌن-لال الطبري: "و}ُخطَُواِت{، جمع خطوة، والجمع خطوات
 :  (2)ركوة وركاء ، لال امرإ المٌس

 (1)ت كوثب الظباء           فواد خطاء وواد مطر"لها وثبا
 :(5)[، على وجوه1ٙٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:} ُخطَُواِت{]البمرة: 

أحدها: }خطوات{، ثمٌلة، بضم )الخاء( و)الطاء(، لرأ بها: ابن كثٌر وابن عامر والكسابً 
 وحفص عن عاصم.

 حابه عن ابن كثٌر.الثانً: }خطوات{، خفٌفة، رواه ابن فلٌح عن أص
 الثالث: }خطوات{، ساكنة خفٌفة. لرأ بها: نافع وأبو عمرو وعاصم فً رواٌة أبً بكر وحمزة.

 الرابع: }َخَطوات{ بفتح )الخاء( و)الطاء(، لرأ بها: أبو السمال العدوي وعبٌد بن عمٌر.
لوجه عن علً الخامس: }ُخطُإات{ بضم )الخاء( و)الطاء( و)الهمزة( على )الواو(، روي هذه ا

 بن أبً طالب ولتادة واألعرج وعمرو بن مٌمون واألعمش.
 .(ٓٔ)لٌل: وذهبوا بهذه المراءة إلى أنها جمع )خطٌبة(، من الخطؤ ال من الخطو"  

والمعنى على لراءة الجمهور : "وال تمفوا أثر الشٌطان وعمله ، وما لم ٌرد به الشرع 
 .(ٔٔ)فهو منسوب إلى الشٌطان"

 .(ٕٔ)عكرمة:"إنما سمً الشٌطان: ألنه تشٌطن"لال  

                                                             

 .12ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔ)
 .2ٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
 (.1ٕٙ٘(صحٌح مسلم برلم )ٖ)
 .21ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .1ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .2ٕ( دٌوانه: 2)
 .1ٙٔ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .1ٕٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 2ٗٔ( انظر: السبعة فً المراءات: 5)
 ، حكاه عن األخفش ولم نمؾ علٌه فً معانً المرآن.1ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٕالمرطبً:  ( انظر: تفسٌرٔٔ)
 . 1ٕٔ/ٔ(:ص5ٓ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 



ٌَْطاِن{، على وجوه   :(ٔ)ولد تعددت ألوال أهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى}ُخطَُواِت الشَّ
 .(ٖ)، والكلبً(ٕ)أحدها: أنها طاعته. لاله السدي
 نحو ذلن. (ٙ)، والضحان(٘). وروي عن لتادة(ٗ)الثانً: أنها خطاٌاه. لاله مجاهد

، وروي عن (1)عن أبً ِمْجلزَ  (2)ها : النذور فً المعاصً. رواه سعٌد بن منصورالثالث: أن
 ، نحو ذلن.(ٔٔ)، وعبدهللا بن عمر(ٓٔ)، وابن مسعود(5)الشعً

 .(ٕٔ)الرابع: أنها نزؼات الشٌطان. لاله عكرمة
 .(ٖٔ) الخامس: أنها عمله. لاله ابن عباس
 .(٘ٔ)والزجاج (ٗٔ)السادس: أنها طرله. لاله المتٌبً

 .(ٙٔ)السابع: أنها: هً المحمرات من الذنوب. لاله أبو عبٌد
 .(2ٔ)الثامن: أنها زالته وشهواته. حكاه الثعلبً عن ابن عباس

 .(1ٔ)لال الشوكانً: "واألولى التعمٌم، وعدم التخصٌص بفرد أو نوع"  
 . (5ٔ)ولال الحافظ ابن حجر: " واللفظ أعم من ذلن" 
متماربة المعنى صدرت من لابلها على سبٌل التمثٌل. لال أبو حٌان:" وهذه ألوال  

والمعنى بها كلها النهً عن معصٌة هللا ، وكؤنه تعالى لما أباح لهم األكل من الحبلل الطٌب ، 
نهاهم عن معاصً هللا وعن التخطً إلى أكل الحرام ، ألن الشٌطان ٌلمً إلى المرء ما ٌجري 

 .(ٕٓ)فزجر هللا عن ذلن"مجرى الشبهة ، فٌزٌن بذلن ما ال ٌحل ، 
ولال المرطبً: وكل هذه األلوال "لرٌٌب معنى بعضها من بعض، ألن كل لابٍل منهم  

، ولال المرطبً: " (ٕٔ)لوال فً ذلن ، فإنه أشار إلى نَهً اتباع الشٌطان فً آثاره وأعماله"
 .(ٔ)والصحٌح أن اللفظ عام فً كل ما عدا السنن والشرابع من البدع والمعاصً"

                                                             

 .25ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٖٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .ٖٔٓ/ٖ(:ص ٕٓٗٗ(، و)5ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٕٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص ٕٕٗٗري)( انظر: تفسٌر الطبٙ)
، وابن أبً حاتم ٕٖٓ/ٖ(:صٕٗٗٗ، وأخرجه الطبري)ٕٕٗرلم:  ٖٗٙ/ٕ: -تحمٌك الحمٌد-( فً سننه2)

لعبد بن حمٌد وأبً الشٌخ، وسنده صحٌح  ٖ٘ٓ/ٔ، وعزاه السٌوطً فً الدر المنثور: 1ٕٔ/ٔ(:ص 2ٓ٘ٔفً)
 . ٗٗٙ/ٕكما ذكر الحمٌد فً تحمٌمه لسنن سعٌد بن منصور: 

هـ، ولٌل: 5ٓٔ( هو: أبو ِمْجلَز الحك بن سعٌد السدوسً البصري، إمام تابعً ثمة مشهور بكنٌته، توفً عام: 1)
، تمرٌب 2ٔٔ/ٔٔ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٕٗٔ/5لبل ذلن، انظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 

 . ٙٗٓٔالتهذٌب له أٌضاً: 
 .1ٕٓ/ٔ(:صٗٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .1ٕٓ/ٔ(:صٖٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .1ٕٓ/ٔ(:صٕٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .1ٖ/ ٔ، وانظر تفسٌر عبد الرزاق 1ٕٓ/ٔ(:صٙٓ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٔٓ/ٖ(:ص 1ٖٕٗ( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٘ٔ)
 .1ٖ/ٕانظر: تفسٌر الثعلبً: (ٙٔ)
 .1ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2ٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٔ(فتح المدٌر للشوكانً: 1ٔ)
 . ٖٔ/1( الفتح: 5ٔ)
 .25ٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٕٓ)
 .ٕٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)



أي إِنه عظٌم العداوة لكم وعداوته  [، "1ٙٔ{]البمرة:إِنَّهُ لَكُْم َعُدّو ُمبٌِنٌ لوله تعالى:} 
 .(ٕ)ظاهرة ال تخفى على عالل"
لال مماتل: ٌعنً بٌّن"
(ٖ). 

  .(ٗ)لال الماوردي: أي ظاهر العداوة"
 .(٘)لال ابن كثٌر: تنفٌر عنه وتحذٌر منه

 .(ٙ)ءه به"لال النسفً:أي:" ظاهر العداوة الخفا 
لال أبو السعود:" تعلٌل للنهً، أي ظاهر العدواة عند ذوي البصٌرة، وإن كان ٌظهر  

 .(2)الوالٌة لمن ٌؽوٌه ولذلن سمً ولٌا فً لوله تعالى }أولٌاإهم الطاؼوت{"
لال أبو حٌان:" تعلٌل لسبب هذا التحذٌر من اتباع الشٌطان ، ألن من ظهرت عداوته  

بؤن ال ٌتبع فً شًء وأن ٌفّر منه ، فإنه لٌس له فكر إال فً إرداء واستبانت ، فهو جدٌر 
 .(1)عدوه"

لال الطبري: ٌعنً : "أنه لد أبان لكم َعداوته ، بإبابه عن السجود ألبٌكم ، وؼُروره إٌاه 
 .(5)َحتى أخرجه من الجنة ، واستزله بالخطٌبة ، وأكل من الشجرة"

ظهر العداوة، لد أبان عداوته لكم بإبابه السجود لال الثعلبً:أي:" بٌن العداوة، ولٌل: م
 .(ٓٔ)ألبٌكم آدم علٌه السبلم وؼروره إٌاه حٌن أخرجه من الجنة"

لال المرطبً:" أخبر تعالى بؤن الشٌطان عدو، وخبره حك وصدق، فالواجب على 
فً العالل أن ٌؤخذ حذره من هذا العدو الذي لد أبان عداوته من زمن آدم ، وبذل نفسه وعمره 

إفساد أحوال بنً آدم ، ولد أمر َّللّا تعالى بالحذر منه فمال جل من لابل : }َوال تَتَّبِعُوا ُخطَُواِت 
 ِ ٌَْطاِن إِنَّهُ لَكُْم َعُدوٌّ ُمبٌٌِن{ ، }إِنََّما ٌَؤُْمُركُْم بِالسُّوِء َواْلَفْحَشاِء َوأَْن تَمُولُوا َعلَى َّللاَّ  َما ال تَْعلَُموَن{ الشَّ

ٌَْطاُن ٌَِعُدكُُم اْلفَْمَر َوٌَؤُْمُركُْم بِاْلفَْحَشاِء{ ]البمرة : 5ٙٔ:  ]البمرة [ ولال : }َوٌُِرٌُد 1ٕٙ[ ولال : }الشَّ

ٌَْطاُن أَْن ٌُِضلَُّهْم َضبلالً بَِعٌداً{ ]النساء :  ٌْنَكُُم ٓٙالشَّ ٌَْطاُن أَْن ٌُولَِع بَ [ ولال : }إِنََّما ٌُِرٌُد الشَّ
ِ َوَعِن الصَّبلةِ فََهْل أَْنتُْم ُمْنتَُهوَن{ اْلعََداَوةَ َوالْ  ٌَُصدَّكُْم َعْن ِذْكِر َّللاَّ ٌِْسِر َو بَْؽَضاَء فًِ اْلَخْمِر َواْلَم
ٌَْطاَن لَكُْم َعُدوٌّ ٘ٔ[ ولال : }إِنَّهُ َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبٌٌِن{ ]المصص : 5ٔ]المابدة :  [ ولال :}إِنَّ الشَّ

 . (ٔٔ)["َٙما ٌَْدعُو ِحْزبَهُ ِلٌَُكونُوا ِمْن أَْصَحاِب السَِّعٌِر{ ]فاطر : فَاتَِّخذُوهُ َعُدّواً إِنَّ 
لال البٌضاوي:أي:" ظاهر العداوة عند ذوي البصٌرة وإن كان ٌظهر المواالة لمن  

 .(ٕٔ)ٌؽوٌه، ولذلن سماه ولٌاً فً لوله تعالى:}أَْوِلٌاُإهُُم الطَّاؼُوُت{"
؛ فما زالت عداوته إلى -ملسو هيلع هللا ىلص-ولد كان عدواً ألبٌنا آدم لال ابن عثٌمٌن:"أي ظاهر العداوة؛ 

ً * وألضلنَّهم  ً مفروضا لٌام الساعة؛ ولال تعالى عنه: }لعنه هللا ولال ألتخذن من عبادن نصٌبا

                                                                                                                                                                               

 ، معالمٖٙ/ٔ، مجاز المرآن ألبً عبٌدة: ٕٔٗ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للزجاج: 5ٕٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
، تفسٌر ابن 1ٕٓ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕٙ/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٓٔ/ٔالتنزٌل للبؽوي: 
 .ٖٕ٘/ٔكثٌر البن كثٌر: 

 . ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .٘٘ٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان:ٖ)
 .ٕٕٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .21ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٖٗ/!ٔالنسفً: ( تفسٌر ٙ)
 .11ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 2)
 .25ٗ/ٔ( البحر المحٌط: 1)
 .ٖٓٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)



 [ ، ثم5ٔٔ، 1ٔٔوألمنٌنَّهم وآلمرنَّهم فلٌبتكنَّ آذان األنعام وآلمرنَّهم فلٌؽٌرنَّ خلك هللا{ ]النساء: 
 .(ٔ)["5ٔٔلال تعالى: }ومن ٌتخذ الشٌطان ولٌاً من دون هللا فمد خسر خسراناً مبٌناً{ ]النساء: 

 :(ٕ)[، وجهان من التفسٌر1ٙٔ{]البمرة:إِنَّهُ لَكُْم َعُدّو ُمبٌِنٌ وفً لوله تعالى:}  
وعلٌه، فإن لوله لد أبان عداوته لكم بإبابه السجود آلدم، وهو الذي أخرجه من الجنة،  أحدهما:

 }مبٌن{: من أبان العداوة: إذا أظهرها.
 والثانً: أن ٌكون الـ}مبٌن{ بمعنى: الظاهر هاهنا؛ ألن )أبان( ٌتعدى، ولد ال ٌتعدى.

 الفوابد:
حٌث أباح لهم جمٌع ما فً األرض من حبلل  من فوابد اآلٌة: إظهار منة هللا على عباده، - ٔ

 اس كلوا مما فً األرض حبلالً طٌباً{.طٌب؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الن
 ومنها: أن األصل فٌما فً األرض الحل والطٌب حتى ٌتبٌن أنه حرام. - ٕ
ومنها: أن الكفار مخاطبون بفروع الشرٌعة؛ لموله تعالى: }ٌا أٌها الناس{؛ وهم داخلون فً  - ٖ

خطابهم بها أنهم  هذا الخطاب؛ ومخاطبتهم بفروع الشرٌعة هو المول الصحٌح؛ ولكن لٌس معنى
ملزمون بها فً حال الكفر؛ ألننا ندعوهم أوالً إلى اإلسبلم، ثم نلزمهم بؤحكامه؛ ولٌس معنى 
كونهم مخاطبٌن بها أنهم ٌإمرون بمضابها؛ والدلٌل على األول لوله تعالى: }وما منعهم أن تمبل 

زمهم بؤمر ال ٌنفعهم؛ هذا [ ؛ فكٌؾ نلٗ٘منهم نفماتهم إال أنهم كفروا باهلل وبرسوله{ ]التوبة: 
عبث، وظلم؛ وأما الدلٌل على الثانً فموله تعالى: }لل للذٌن كفروا إن ٌنتهوا ٌؽفر لهم ما لد 

[ ؛ ولهذا لم ٌؤمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أحداً ممن أسلم بمضاء ما فاته من الواجبات حال 1ٖسلؾ{ ]األنفال: 
زٌادة عموبتهم فً اآلخرة؛  –كما لال أهل العلم  –بها كفره؛ والفابدة من لولنا: إنهم مخاطبون 

وهذا ٌدل علٌه لوله تعالى: )إال أصحاب الٌمٌن* فً جنات ٌتساءلون* عن المجرمٌن* ما سلككم 
فً سمر، لالوا لم نن من المصلٌن* ولم نن نطعم المسكٌن، وكنا نخوض مع الخابضٌن* وكنا 

 [ .2ٗ - 5ٖمدثر: نكذب بٌوم الدٌن * حتى أتانا الٌمٌن{ ]ال
ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم اتباع خطوات الشٌطان؛ لموله تعالى: }وال تتبعوا خطوات الشٌطان  - ٗ

ال ٌؤكل أحدكم »إنه لكم عدو مبٌن{؛ ومن ذلن األكل بالشمال، والشرب بالشمال؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
؛ ومن اتباع خطوات (ٔ)«، وٌشرب بشمالهبشماله، وال ٌشرب بشماله؛ فإن الشٌطان ٌؤكل بشماله

الشٌطان المٌاس الفاسد؛ ألن أول من لاس لٌاساً فاسداً هو إبلٌس؛ ألن هللا لما أمره بالسجود آلدم 
[ 1ٖعارض هذا األمر بمٌاس فاسد: لال: }أنا خٌر منه خلمتنً من نار وخلمته من طٌن{ ]ص~: 

فً ممابلة النص؛ فاسد االعتبار؛ ومن اتباع ؛ ٌعنً: فكان األولى هو الذي ٌسجد؛ فهذا لٌاس 
خطوات الشٌطان أٌضاً الحسد؛ ألن الشٌطان إنما لال ذلن حسداً آلدم؛ وهو أٌضاً دأب الٌهود، 
كما لال تعالى: }ود كثٌر من أهل الكتاب لو ٌردونكم من بعد إٌمانكم كفاراً حسداً من عند 

 سوء، فإنه من خطوات الشٌطان. [ ؛ وكل ُخلك ذمٌم، أو عمل5ٓٔأنفسهم{ ]البمرة: 
ومن فوابد اآلٌة: تؤكٌد عداوة الشٌطان لبنً آدم؛ لموله تعالى: }إنه لكم عدو مبٌن{؛ فإن  - ٘

 « .إن»الجملة مإكدة بـ 
ومنها: ظهور ببلؼة المرآن؛ وذلن لمرن الُحكم بعلته؛ فإن لرن الحكم بعلته له فوابد؛ منها  - ٙ

مؤنٌنة المخاطب؛ ومنها تموٌة الحكم؛ ومنها عموم الحكم بعموم معرفة الحكمة؛ ومنها زٌادة ط
؛ مثاله لوله تعالى: }لل ال أجد فٌما أوحً إلً محرماً على طاعم ٌطعمه -ٌعنً المٌاس  -العلة 

[ ؛ فإن ممتضى هذا ٘ٗٔإال أن ٌكون مٌتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزٌر فإنه رجس{ ]األنعام: 
 ساً فهو محرم.التعلٌل أن كل ما كان نج

                                                             

 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
، 2ٕٔ/ ٔ، وزاد المسٌر: ٙٗ - ٘ٗوالمفردات: )بٌن(،  ٙٓٗ/ ٔ، واللسان:5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)

 .12ٗ/ٖوالتفسٌر البسٌط: 
 ٕ٘ٙ٘: آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب األشربة، باب 5ٖٓٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
[ٔٓ٘ ]ٕٕٓٓ. 



ومنها: التحذٌر الشدٌد من اتباع خطوات الشٌطان؛ لموله تعالى: }إنه لكم عدو مبٌن{؛ وما  - 2
 أظن أحداً عالبلً ٌإمن بعداوة أحد وٌتبعه أبداً.

 المرآن
ِ َما اَل تَْعلَُموَن   [1ٙٔ({ ]البمرة : 1ٙٔ)}إِن َما ٌَأُْمُركُْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء َوأَْن تَمُولُوا َعلَى ّللا 

 التفسٌر:
إنما ٌؤمركم الشٌطان بكل ذنب لبٌح ٌسوُءكم، وبكل معصٌة بالؽة المبح، وبؤن تفتروا على هللا 

 الكذب من تحرٌم الحبلل وؼٌره بدون علم.
ٌَؤُْمُركُْم بِالسُّوِء َواْلفَْحَشاِء{، أي: إنما ٌؤمركم الشٌطان "باإلثم والمعالوله تعالى}  صً ِإنََّما 

 .(ٔ)"وما لبح من المول والفعل
لال ابن كثٌر: أي:"إنما ٌؤمركم عدّوكم الشٌطان باألفعال السٌبة، وأؼلظ منها الفاحشة  

كالزنا ونحوه ، وأؼلظ من ذلن وهو المول على هللا ببل علم ، فٌدخل فً هذا كل كافر وكل 
 .(ٕ)مبتدع أًٌضا"
فٌه خٌر إِنما ٌؤمركم بالمعاصً والمنكرات لال الصابونً:" أي ال ٌؤمركم الشٌطان بما  

 .(ٖ)وما تناهً فً المبح من الرذابل"
لال المراؼً:" أي إنما ٌوسوس الشٌطان وٌتسلط علٌكم كؤنه آمر مطاع بؤن تفعلوا ما  

 .(ٗ)ٌسوءكم فً دنٌاكم وآخرتكم وأن تجترحوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن"
وب التحرز عن متابعته. واستعٌر األمر لتزٌٌنه لال البٌضاوي:" بٌان لعداوته، ووج 

 .(٘)وبعثه لهم على الشر تسفٌهاً لرأٌهم وتحمٌراً لشؤنهم"
لال أبو حٌان:" وأمر الشٌطان ، إما بموله فً زمن الكهنة وحٌث ٌتصور ، وإما  

 .(ٙ)بوسوسته وإؼوابه. فإذا أطٌع ، نفذ أمره بالسوء ، أي بما ٌسوء فً العمبى"

{ أي اْلفَْحَشاءِ {: "كل ما ٌسوء من المعاصً الصؽٌرة؛ أي السٌبات؛ و}السُّوءِ و} 
المعاصً الكبٌرة، كالزنا؛ فهو ٌؤمر بهذا، وبهذا؛ مع أن المعاصً الصؽار تمع مكّفرة باألعمال 
الصالحة إذا اجتنبت الكبابر؛ لكنه ٌؤمر بها؛ ألنه إذا فعلها اإلنسان مرة بعد أخرى فإنه ٌفسك، 

ثم ال ندري أتموى هذه األعمال الصالحة على تكفٌر السٌبات، أم ٌكون فٌها خلل،  وٌمسو للبه؛
 .(2)ونمص ٌمنع من تكفٌرها السٌبات"

)السوء( :ٌطلك على جمٌع المعاصً سواء كانت من أعمال  ولال أبو السعود:" 
الجوارح أو أفعال الملوب الشتران كلها فً أنها تسوء صاحبها والفحشاء ألبح أنواعها وأعظمها 

 .(1)مساءة"
ولال الماسمً:" و}بِالسُّوِء{ ٌشكل جمٌع المعاصً، سواء كانت من أعمال الجوارح أو  

 .(5)، ما تجاوز الحّد فً المبح من العظابم"أفعال الملوب. }واْلفَْحشاِء{
ولال الراؼب:" السوء والفحشاء كل لبٌح من نحو الزنا ، والسرلة ، والسكر ، والمتل ،  

والخٌانة ، والكذب والحسد والجهل ]وكل ما ٌمال له سوء[ ٌمال له فحُش ، لكن بنظرٌن مختلفٌن 

                                                             

 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .25ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٖٗ/ٕراؼً: ( تفسٌر المٗ)
 .1ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٙ)
 2ٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 . 11ٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 1)
 .2ٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 5)



بؤن ٌستفحشه ، ونبه تعالى بؤن الشٌطان داع ، فإنه سمً سوءاً الؼتمام العالل به ، والفحشاء 
 .(ٔ)إلى إتٌان الشر والسوء والفحش والتمول على هللا عز وجل"

 [، لوالن:5ٙٔوفً تفسٌر}بالسوء{]البمرة: 
 .(ٕ)أحدهما: المعصٌة. لاله السدي

 .(ٖ)الثانً: أن السوء من الذنوب ما ال حد فٌه. لاله ابن عباس
 :ٗ()[، هاهنا ألوال ألاوٌل5ٙٔ:وفً تفسٌر }الفحشاء{]البمرة 

 .(٘)أحدها : الزنى . لاله السدي
 .(ٙ)والثانً : المعاصً . لاله الثعلبً

 .(2)والثالث : كل ما فٌه الحد ، سمً بذلن لفحش فعله ولبح مسموعه . لاله ابن عباس
 .(1) الرابع: البخل. لاله عطاء

 .(5)الخامس. منع الزكاة. لاله مماتل
 .(ٓٔ)تفاحش ذكرهالسادس: ما 
 .(ٔٔ)ما لبح لوالً أو فعبلً السابع: 

 .(ٕٔ)الثامن: ما ال ٌعرؾ فً شرٌعتة وال سنة. لاله طاوس
 [، لوالن:5ٙٔوفً أصل }السوء{]البمرة: 

أحدهما: ٌمال: ساء الشًء ٌسوء فهو سٌا، إذا لبح، والسوء: االسم الجامع لآلفات والداء. لاله 
 .(ٖٔ)اللٌث

ٌسوءه سوءا ومساءة، والسوء االسم، بمنزلة الضر وهو كل ما ٌسوء صاحبه الثانً: ٌمال: ساءه 
 .(ٗٔ)فً العالبة

لال الطبري:" وسمً )السوء( سوءا، ألنه ٌسوء صاحبه بسوء عوالبه، وهو  
مصدر:ساءه ٌسوءه سوءا ومساءة، إذا أحزنه، وسإته فسًء، إذا أحزنته فحزن ، لال َّللّا 

 :  (٘ٔ)[، ولال الشاعر2ِٕذٌَن َكفَُروا{ ]الملن : تعالى : }ِسٌبَْت ُوُجوهُ الَّ 
 إن ٌن هذا الدهر لد ساءنً         فطالما لد سرنً الدهر

 (ٙٔ)لذان شكر ولذان صبر    األمر عندي فٌهما واحد        
 :  (2ٔ)و)الفحشاء( أصله: لبح المنظر ، كما لال امرإ المٌس 

ٌَْس بفاحٍش  تْهُ َوال بُمعَطَّلِ         وِجٌٍد كِجٌِد الّربِْم ل ًَ نَصَّ   إِذا ه

                                                             

 .ٖٙٙ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٓٔ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٖٖٓ/ٖ(:ص ٕ٘ٗٗ( أخرجه الطبري )ٕ)
 .1ٓٗ/ٔ، والبحر المحٌط: 5ٖ/ٕتفسٌر الثعلبً:( انظر: ٖ)
 .1ٔٔ-1ٓٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٖٕٔ/ٔ، والكشاؾ: ٕٕٓ/ٔ، والنكت والعٌون:5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .1ٕٔ/ٔ(:صٓٔ٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٖٖٓ/ٖ(:ص ٕ٘ٗٗ( أخرجه الطبري )٘)
 .5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .1ٓٗ/ٔ، والبحر المحٌط: 5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1)
 .5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .1ٓٗ/ٔ(انظر: البحر المحٌط: ٓٔ)
 .1ٓٗ/ٔ(انظر: البحر المحٌط: ٔٔ)
 .1ٓٗ/ٔ، والبحر المحٌط: 5ٖ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .12ٗ/ٖ: )سوأ(، وانظر: التفسٌر البسٌط 1ٖٕٔ/ ٗ(نمله عنه فً "اللسان " ٖٔ)
/ ٔ، واللسان: 2ٕٔ/ ٔ، وزاد المسٌر: 2ٖٕ/ ٕ، والمحرر الوجٌز: ٕٗ٘ - ٖٕ٘( انظر: المفردات:ٗٔ)
 )سوأ(. 5ٖٕٔ - 1ٖٕٔ/ٗ
 .ٕٓٔ/ٕ( البٌت من شواهد تفسٌر المرطبً، ولم أتعرؾ على لابله، انظر تفسٌر المرطبً: ٘ٔ)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙٔ)
 ، تحك: أبو الفضل ابراهٌم. والبٌت من معلمته المشهورة. ٙٔ( دٌوانه: 2ٔ)



ثم استعملت اللفظة فٌما ٌمبح من المعانً. والشرع هو الذي ٌحسن وٌمبح ، فكل ما نهت  
 .(ٔ)عنه الشرٌعة فهو من الفحشاء

لال الواحدي: "و)الفحشاء(: اسم الفاحشة، وكل شًء تجاوز لدره فهو فاحش، وكل أمر  
احشة وفحشاء. وٌمال: فحش الرجل ٌفحش صار فاحشا، وأفحش ال ٌكون موافما للحك فهو ف

 .(ٕ)]لال[ لوال فاحشا"
ِهْم   ٌْ ٌَْس لََن َعلَ لال صاحب الكشاؾ: " فإن للت : كٌؾ كان الشٌطان آمرا مع لوله : }لَ
 سُْلطاٌن{؟
للت: شبه تزٌٌنه وبعثه على الشر بؤمر اآلمر ، كما تمول : أمرتنى نفسً بكذا، وتحته  
ى أنكم منه بمنزلة المؤمورٌن لطاعتكم له ولبولكم وساوسه ولذلن لال : }َوآَلُمَرنَُّهْم رمز إل

ِ{ ولال َّللاَّ تعالى : }إِنَّ النَّْفَس أَلَ  ِّكُنَّ آذاَن اأْلَْنعاِم َوآَلُمَرنَُّهْم فَلٌَُؽٌَُِّرنَّ َخْلَك َّللاَّ اَرةٌ ِبالسُّوِء{ لما فَلٌَُبَت مَّ
 .(ٖ)عطٌها ما اشتهت"كان اإلنسان ٌطٌعها فٌ

ِ ما ال تَْعلَُموَن{]المرة:  [،أي: "إن الشٌطان ٌؤمركم 5ٙٔلوله تعالى: }َوأَْن تَمُولُوا َعلَى َّللاَّ
 .(ٗ)أن تنسبوا إلى هللا المول من ؼٌر علم"

 .(٘)من تحرٌم الحرث واألنعام" لال الثعلبً:أي" 
مون من البحابر لال الطبري: وهو "   والسوابب والَوصابل والحوامً ، ما كانوا ٌحّرِ

م ذلن  .(ٙ)"وٌزعمون أن هللا حرَّ
" وهو لولكم : هذا حبلل وهذا حرام ، بؽٌر علم. وٌدخل فٌه ولال صاحب الكشاؾ:   

كل ما ٌضاؾ إلى َّللاَّ تعالى مما ال ٌجوز علٌه"
(2)، 

م علٌكم لال الصابونً:" أي وأن تفتروا على هللا بتحرٌم ما أحل لكم وتحلٌل ما حرّ  
 .(1)فتحلوا وتحّرموا من تلماء أنفسكم"

 .(5)لال الماسمً:" أي: بؤن تفتروا علٌه تعالى بؤنه حّرم هذا وذان بؽٌر علم" 
لال البٌضاوي:" كاتخاذ األنداد وتحلٌل المحرمات وتحرٌم الطٌبات، وفٌه دلٌل على  

ظن مستند إلى مدِرن شرعً المنع من اتباع الظن رأساً. وأما اتباع المجتهد لما أدى إلٌه 
 .(ٓٔ)فوجوبه لطعً، والظن فً طرٌمه كما بٌناه فً الكتب األصولٌة"

لال المراؼً:" أي وٌؤمركم أن تمولوا على َّللّا فً دٌنه ما ال تعلمون علم الٌمٌن أنه  
شرعه لكم من عمابد وشعابر دٌنٌة ، أو تحلٌل ما األصل فٌه التحرٌم ، أو تحرٌم ما األصل فٌه 

                                                             

 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
، 2ٖٙ - 2ٖ٘، والمفردات: ٖٖٓ/ ٖ، وانظر: ي الفحش: "تفسٌر الطبري" 11ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

 .1ٓٗ/ ٔ، والبحر المحٌط: 2ٖٕ/ ٕوالمحرر الوجٌز
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.1ٖٕ-2ٖٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
ُ ِمْن بَِحٌَرةٍ َوال َسابِبٍَة َوال َوِصٌلٍَة َوال ٖٖٓ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ) . فمال تعالى ذكره لهم : ) َما َجعََل َّللاَّ

 ِ [ فؤخبرهم تعالى ذكره ٖٓٔاْلَكِذَب َوأَْكثَُرهُْم ال ٌَْعِملُوَن ( ]سورة المابدة :  َحاٍم َولَِكنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا ٌَْفتَُروَن َعَلى َّللاَّ
( أّن لٌلهم : " إّن هللا حرم هذا! " من الكذب الذي ٌؤمرهم به الشٌطان ، وأنه لد أحلَّه لهم ٔفً هذه اآلٌة ، )

ن حمٌمته ، طاعةً منهم للشٌطان ، واتباًعا وطٌَّبه ، ولم ٌحرم أكله علٌهم ، ولكنهم ٌمولون على هللا ما ال ٌعلمو
منهم خطواته ، والتفاء منهم آثاَر أسبلفهم الضُّبلل وآبابهم الجهال ، الذٌن كانوا باهلل وبما أنزل على رسوله 

ى ذكره : " وإسرافًا منهم ، كما أنزل هللا فً كتابه على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فمال تعال -ُجهاال وعن الحك ومنهاجه ُضبلال 
 (.ٖٗٓ/ٖوإذا لٌَل لُهم اتبعوا ما أنزل هللاُ َلالوا بَْل َنتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا " .)تفسٌر الطبري: 

 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .2ٙٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)



باحة ، ففى كل ذلن اعتداء على حك الربوبٌة بالتشرٌع ، وهذا ألبح ما ٌؤمر به الشٌطان ، فإنه اإل
 .(ٔ)األصل فً إفساد العمابد ، وتحرٌؾ الشرابع"

لال أبو السعود:"أي وبؤن تفتروا على هللا بؤنه حرم هذا وذان ومعنى ماال تعلمون ماال  
 .(ٕ)تعلمون إن هللا تعالى أمر به"

"وظاهر هذا تحرٌم المول فً دٌن هللا بما ال ٌعلمه المابل من دٌن هللا ، فٌدخل فً  ولٌل : 
ذلن الرأي واأللٌسة والشبهٌة واالستحسان. لالوا : وفً هذه اآلٌة إشارة إلى ذّم من للد الجاهل 

 .(ٖ)واتبع حكمه"
طرق  لال السعدي:" فالمول على هللا ببل علم، من أكبر المحرمات، وأشملها، وأكبر 

الشٌطان التً ٌدعو إلٌها، فهذه طرق الشٌطان التً ٌدعو إلٌها هو وجنوده، وٌبذلون مكرهم 
 .(ٗ)وخداعهم، على إؼواء الخلك بما ٌمدرون علٌه"

 : (٘)[، وجهان5ٙٔوفً لوله تعالى:}َوأَن تَمُولُوا َعَلى هللاِ َما الَ تَْعلَُموَن{]البمرة: 
 لم ٌحرمه هللا علٌكم . أحدهما : أن تحرموا على أنفسكم ما
 والثانً : أن تجعلوا له شرٌكاً .

 الفوابد:
 من فوابد اآلٌة: أن للشٌطان إرادة، وأمراً؛ لموله تعالى: }إنما ٌؤمركم{. - ٔ
ومنها: أن الشٌطان ال ٌؤمر بالخٌر؛ لموله تعالى: }إنما ٌؤمركم بالسوء والفحشاء{؛ وهذا  - ٕ

 ركم إال بالسوء والفحشاء.حصر بـ}إنما{؛ وهو ٌوازن: ما ٌؤم
ومنها: أن اإلنسان إذا ولع فً للبه هّم بالسٌبة أو الفاحشة فلٌعلم أنها من أوامر الشٌطان،  - ٖ

إنه هو السمٌع العلٌم{  فلٌستعذ باهلل منه؛ لموله تعالى: }وإما ٌنزؼنن من الشٌطان نزغ فاستعذ باهلل
 [ .ٕٓٓ]األعراؾ: 

ببل علم من أوامر الشٌطان؛ لموله تعالى: }وأن تمولوا على هللا ما  ومنها: أن المول على هللا - ٗ
 ال تعلمون{؛ والمول على هللا سبحانه وتعالى ٌنمسم إلى ثبلثة ألسام:

المسم األول: أن ٌمول على هللا ما ٌعلم أن هللا لاله؛ هذا جابز؛ وٌصل إلى حد الوجوب إذا دعت 
 الحاجة إلٌه.

هللا ما ٌعلم أن هللا لال خبلفه؛ فهذا حرام؛ وهذا أشد األلسام لما فٌه  المسم الثانً: أن ٌمول على
 من محادة هللا.

 المسم الثالث: أن ٌمول على هللا ما ال ٌعلم أن هللا لاله؛ وهذا حرام أٌضاً.
فصار المول على هللا حراماً فً حالٌن؛ إحداهما: أن ٌمول على هللا ما ال ٌعلم أن هللا لاله، أم لم 

 والثانٌة: أن ٌمول على هللا ما ٌعلم أن هللا لال خبلفه. ٌمله؛
ولوله تعالى: }وأن تمولوا على هللا ما ال تعلمون{ ٌشمل المول على هللا فً ذاته ، كالمابلٌن أنه 
سبحانه وتعالى لٌس بداخل العالم، وال خارجه، وال متصل، وال منفصل، وال فوق العالم، وال 

 ببل علم؛ بل بما ٌُعلم أن األمر بخبلفه. تحت؛ هإالء لالوا على هللا
وٌشمل المول على هللا فً أسمابه ، مثل أن ٌمول: إن أسماء هللا سبحانه وتعالى أعبلم مجردة ال 

فهو سمٌع ببل سمع؛ وبصٌر ببل بصر؛ وعلٌم ببل علم؛ فهو علٌم  :تحمل معانً، وال صفات
 ال بعلم هو وصفه  -بذاته 

                                                             

 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .11ٔ/ٔلسعود: ( تفسٌر أبً إ)
 . 1ٓٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٖ)
 .1ٓ/ٔ( تفسٌر السعدي:ٗ)
 
 .ٕٕٓ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)



فات هللا ما ال ٌعلم، مثل أن ٌثبتوا بعض الصفات دون بعض، وٌشمل أٌضاً من لال فً ص
 فٌمولون فٌما نفوه: أراد به كذا، ولم ٌرد به كذا؛ فمالوا على هللا ببل علم من وجهٌن:

 الوجه األول: أنهم نفوا ما أراد هللا ببل علم.
[ ٗ٘{ ]األعراؾ: والثانً: أثبتوا ما لم ٌعلموا أن هللا أراده؛ فمالوا مثبلً: }استوى على العرش

بمعنى استولى علٌه؛ لالوا على هللا ببل علم من وجهٌن؛ الوجه األول: نفٌهم حمٌمة االستواء ببل 
 علم؛ والثانً: إثباتهم أنها بمعنى االستٌبلء ببل علم.

كذلن ٌشمل المول على هللا ببل علم فً أفعاله ، مثل أن ٌثبتوا أسباباً لم ٌجعلها هللا أسباباً، كمثل 
اصٌن، وشبههم؛ هإالء لالوا على هللا ببل علم فً أفعاله، ومخلولاته؛ فٌمولون: ال منجمٌن، والخرَّ

 سبب وجود هذا وهذا كذا؛ وهو ال ٌُعلم أنه سبب له كوناً، وال شرعاً.
وهو ال ٌعلم أن « هذا حرام»وٌشمل أٌضاً المول على هللا ببل علم فً أحكامه ؛ مثل أن ٌمول: 

وهو ال ٌعلم أن هللا أوجبه؛ وهم كثٌرون جداً؛ ومنهم العامة، ومنهم « واجب»هللا حرمه؛ أو 
ًّ لرٌباً،  أدعٌاء العلم الذي ٌظنون أنهم علماء ولٌس عندهم علم؛ ومن األشٌاء التً مرت عل

طلك امرأتن طلمتٌن؛ »وهً ؼرٌبة: أن رجبلً ذهب إلى إمام مسجد لٌكتب له الطبلق؛ فمال له: 
؛ فمال له الرجل: [ «5ٕٕواحدة؛ ألن هللا ٌمول: }الطبلق مرتان{ ]البمرة:  أنا ال أكتب طلمة

؛ وهذا جهل مركب مناٍؾ لمعنى اآلٌة؛ ألن معناها أن الطبلق «اكتب أنً طلمت امرأتً مرتٌن»
الذي ٌملن فٌه الرجعة هو الطلمة األولى، والطلمة الثانٌة؛ فإن طلمها الثالثة لم تحل له حتى تنكح 

 ه.زوجاً ؼٌر
فالمول على هللا ببل علم فً ذاته، أو أسمابه، أو صفاته، أو أفعاله، أو أحكامه، كل ذلن من 

ٌحمل على ذلن إال محبة الشرؾ، والسٌادة، والجاه؛ وإال لو كان  أوامر الشٌطان؛ والؽالب أنه ال
صار ال عند اإلنسان تموى اللتزم األدب مع هللا عز وجل، ولم ٌتمدم بٌن ٌدي هللا ورسوله، و

 ٌمول على هللا إال ما ٌعلم.
 فإذا لال لابل: ألستم تبٌحون الفتوى بالظن عند تعذر الٌمٌن؟
من اجتهاد، أو تملٌد لمن هو أهل  -فالجواب: بلى؛ بشرط أن ٌكون لهذا الظن أساس شرعً 

وله تعالى: }فاتموا ٌبنى علٌه؛ فإذا أفتٌنا بالظن لتعذر الٌمٌن فمد أفتٌنا بما أذن هللا لنا فٌه؛ لم -لذلن 
[ ؛ 1ٕٙ[ ، ولوله تعالى: }ال ٌكلؾ هللا نفساً إال وسعها{ ]البمرة: ٙٔهللا ما استطعتم{ ]التؽابن: 

ومعلوم أن المول بؽلبة الظن خٌر من التولؾ؛ وكثٌر من مسابل الفمه التً تكلم فٌها الفمهاء، 
فٌها اختبلؾ؛ ثم إن الشًء لد ٌكون واختلفوا فٌها من هذا الباب؛ ألنها لو كانت ٌمٌنٌة لم ٌحصل 

 ٌمٌناً عند شخص إلٌمانه، وكثرة علمه، ولوة فهمه؛ ومظنوناً عند آخر لنمصه فً ذلن.
ومنها: تحرٌم الفتوى ببل علم؛ فإن المفتً ٌمول على هللا، وٌعبر عن شرع هللا؛ ولد جاء  - ٘

نها وما بطن واإلثم والبؽً ذلن صرٌحاً فً لوله تعالى: }لل إنما حرم ربً الفواحش ما ظهر م
ال تعلمون{ ]األعراؾ:  بؽٌر الحك وأن تشركوا باهلل ما لم ٌنزل به سلطاناً وأن تمولوا على هللا ما

ٖٖ. ] 
 ومنها: ضبلل أهل التؤوٌل فً أسماء هللا، وصفاته؛ ألنهم لالوا على هللا ببل علم. - ٙ
المول علٌه ببل علم تعظٌماً له، وتؤدباً ومنها: وجوب تعظٌم هللا عز وجل؛ ألنه تعالى حرم  - 2

معه؛ ولد لال هللا عز وجل: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا ال تمدموا بٌن ٌدي هللا ورسوله واتموا هللا إن هللا 
 [ .ٔسمٌع علٌم{ ]الحجرات: 

 المرآن
ُ لَالُوا بَْل نَت بُِع َما أَْلفَ  ٌِْه آبَاَءنَا أََولَْو َكاَن آبَاُؤهُْم اَل }َوإِذَا لٌَِل لَُهُم ات بِعُوا َما أَْنَزَل ّللا  ٌْنَا َعلَ

ٌَْهتَُدوَن ) ٌْئًا َواَل   [1ٓٔ({ ]البمرة : 1ٌَْٓٔعِملُوَن َش
 التفسٌر:

وا على  وإذا لال المإمنون ناصحٌن أهل الضبلل: اتبعوا ما أنزل هللا من المرآن والهدى، أصرُّ
بل نتبع ما وجدنا علٌه آباءنا. أٌتبعون آباءهم ولو  تملٌد أسبلفهم المشركٌن لابلٌن: ال نتبع دٌنكم،
 كانوا ال ٌعملون عن هللا شٌبًا، وال ٌدركون رشًدا؟



عن ابن عباس، ، وابن أبً حاتم (ٕ)، والطبري(ٔ)فً سبب نزول اآلٌة: أخرج ابن إسحاق 
عذاب هللا ونممته، فمال له لال: دعا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الٌهود إلى اإلسبلم، فرؼبهم فٌه، وحذرهم 

رافع بن خارجة ومالن بن عوؾ بل نتبع ٌا دمحم ما وجدنا علٌه آباءنا فهم كانوا أعلم وخٌرا منا، 
فؤنزل هللا تبارن وتعالى فً ذلن من لولهما: وإذا لٌل لهم اتبعوا ما أنزل هللا لالوا بل نتبع ما 

 .(ٖ)ا وال ٌهتدون"ألفٌنا علٌه آباءنا أولو كان آباإهم ال ٌعملون شٌب
ُ{]البمرة:  [، أي: إذا لٌل لهإالء الكفرة من 2ٓٔلوله تعالى}َوإِذَا لٌَِل لَُهُم اتَّبِعُوا َما أَْنَزَل َّللاَّ

 .(ٗ)المشركٌن: اتبعوا ما أنزل هللا على رسوله واتركوا ما أنتم فٌه من الضبلل والجهل
موا حرامه  ، واجعلوه لكم إماًما تؤتمون به ،  لال الطبري:أي: "فؤِحلُّوا حبلله ، وحّرِ

 .(٘)ولابًدا تَتبعون أحكامه"
  .(ٙ)لال المرطبً: " أي بالمبول والعمل" 
 :(2)ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً الضمٌر فً لوله تعالى}لَُهُم{ على ثبلثة ألوال 

ِ أَْنداداً{ ]البمرة: أحدها: أنه عابد على } َمْن { فً لوله: } َوِمَن النَّاِس َمْن ٌَتَِّخذُ ِمْن ُدو ِن َّللاَّ
 [ وهم مشركو العرب، ولد سبك ذكرهم.٘ٙٔ

مما فً األرض وثانٌها: أن الضمٌر عابد على }الناس{ من لوله تعالى: }ٌا أٌََُّها النَّاُس كُلُوا 
{، وعدل بالخطاب عنهم للنداء على ضبللهم، كؤنه التفت إلى العمبلء ولال لهم: َحبلال طٌبًا
 .(ٓٔ)، والبٌضاوي(5).وهذا اختٌار الطبري(1)هإالء الحممى ماذا ٌجٌبون انظروا إلى

إلى اإلسبلم، فمالوا:  هللاوثالثها: لال ابن عباس: "نزلت فً الٌهود، وذلن حٌن دعاهم رسول 
، فعلى هذا اآلٌة مستؤنفة، والكناٌة (ٔٔ)نتبع ما وجدنا علٌه آباءنا، فهم كانوا خٌر منا، وأعلم منا"

 تعود إلى ؼٌر مذكور، إال أن الضمٌر لد ٌعود على المعلوم، كما ٌعود على المذكور.فً }لهم{ 
ٌِْه آبَاَءَنالوله تعالى: } ٌْنَا َعلَ َِّبُع َما أَْلفَ بل نتبع ما وجدنا علٌه  [، أي: لالوا:"2ٓٔ{]البمرة:لَالُوا َبْل نَت

    .(ٕٔ)آباءنا"
  .(ٖٔ)ما وجدناهم علٌه" لال البٌضاوي:أي:"

 .(ٗٔ)أي من: "عبادة األصنام واألنداد" بن كثٌر:لال ا
 .(٘ٔ)لال ابن عثٌمٌن: ٌعنً، بل نتّبع ما وجدنا آباءنا علٌه من العمٌدة والعمل، حماً كان أو باطبلً"

ٌِْه آَباَءنَاوفً لوله تعالى: } َنا َعلَ ٌْ َِّبُع َما أَْلفَ  :(ٙٔ)[، وجهان2ٓٔ{]البمرة:لَالُوا بَْل نَت
 بل نتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا من عبادة األصنام. المعنى:أحدهما: أن 

                                                             

 ".ٕ٘٘/ ٕ( انظر: السٌرة" البن هشام "ٔ)
 .ٖ٘ٓ/ٖ(:صٕٙٗٗ( انظر: تفسٌرالطبري)ٕ)
 .2ٔٗ/ٔ، وانظر: العجاب: 1ٕٔ/ٔ(:صٔٔ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .1ٓٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٙٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .11ٔ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: 1ٖٕ/ٔ( انظر:المحرر الوجٌز: 2)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .ٖٗٓ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٓٔ)
 
 .2/٘تٌح الؽٌب: ، ومفا1ٓٗ/ٔ. وتفسٌر ابن كثٌر: ٖ٘ٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .1ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 .ٕٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)
 .ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)



وعلى هذا الوجه، ٌكون الخطاب لكفار لرٌش من بنً عبدالدار، فتكون )الهاء والمٌم(  
ِ أَْنَداًدا {]البمرة: ٌَتَِّخذُ ِمْن ُدوِن َّللاَّ  [.٘ٙٔفً لوله}لهم{،عابدة على من فً لوله:} َوِمَن النَّاِس َمْن 

 المعنى: بل نتبع ما ألفٌنا وجدنا علٌه آباإنا من التحرٌم والتحلٌل والدٌن والمنهاج.  الثانً: أن
وعلى هذا المول تكون )الهاء والمٌم( فً لوله}لهم{، راجعة إلى }الناس{ فً لوله تعالى: }ٌا أٌها 

 [.1ٙٔالناس كلوا مما فً األرض حبلال طٌبا{]البمرة:
 [، على وجهٌن:2ٓٔا{]البمرة:واختلؾ فً معنى لوله تعالى:}ألفٌن 

 .(ٗ)، وهو لول الجمهور(ٖ)، والربٌع(ٕ)، ولتادة(ٔ)أحدهما: أنه بمعنى وجدنا. لاله أبو العالٌة
{، وٌدل علٌه ٕٔودلٌله: لوله تعالى فً آٌة أخرى }بل نتبع ما وجدنا علٌه ءاباءنا{ }لممان:  

[ ولوله: }إنهم ألفوا ءاباءهم ضالٌن{ ٕ٘أٌضا لوله تعالى: }وألفٌا سٌدها لدى الباب{ ]ٌوسؾ: 
 : (ٙ)، ومنه لول الشاعر (٘)["5ٙ]الصافات: 

ٌْتُهُ ؼٌَر ُمْستَْعِتبٍ   وال ذاكر هللاَ إال للٌبًل            فَؤَْلفَ

 .(2)الثانً: أن معناه: صادفنا. لاله الزجاج
و}آباءنا{: "ٌشمل األدنى منهم، واألبعد؛ وجوابهم هذا باطل خطؤ؛ ولهذا أبطله هللا تعالى   

ٌْبًا{" فً لوله: }أََولَْو َكاَن آبَاُإهُْم ال ٌَْعِملُوَن َش
(1). 

)البلم( فً )النون(، وكذلن ٌدؼم الم )هل( و)بل( فً ولرأ الكسابً : }بل نتبع{ بإدؼام  
 .(5))التاء والثاء والزاي والسٌن والصاد والطاء والظاء( ووافك حمزة فً )التاء والثاء والسٌن(

                                                             

 .1ٕٔ/ٔ(:صٕٔ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔحاتم: (انظر: تفسٌر ابن أبً ٖ)
، وابن لتٌبة فً تفسٌر 1ٙ، والٌزٌدي فً ؼرٌب المرآن وتفسٌره: ٖٙ/ٔ( هذا تفسٌر أبً عبٌدة فً المجاز: ٗ)

، وابن عطٌة فً 1ٔٔ/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل ٖٙٓ/ٖ، والطبري فً جامع البٌان: 1ٙؼرٌب المرآن: 
 . ٕٔٔ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٘ٗ/ٕالمحرر الوجٌز: 

 .2/٘مفاتٌح الؽٌب: ( ٘)
" وابن جنً فً الخصابص 1٘/ ٔ،  وهو من شواهد سٌبوٌه "ٖٕٔألبً األسود الدإلً، انظر: دٌوانه: البٌت (ٙ)
" ورضً الدٌن فً باب التنوٌن من ٖٕ٘ٔ" والزمخشري فً المفصل، وابن ٌعٌش فً شرحه "صٖٔٔ/ ٔ"

" وابن الشجري 1ٓ1ام فً مؽنً اللبٌب "رلم " وابن هشٗ٘٘/ ٗشرح الكافٌة، وشرحه البؽدادي فً الخزانة "
، والخزانة: ٖٕٔ، ومجالس ثعلب: 2٘ٔ/ٔ، والممتضب: ٕٕٓ/ٕ" ، ومعانً الفراء: ٖٙٗ/ ٔفً أمالٌه "

 .  "بوالق ٕ٘ٔ/ ٔ، والزمخشري فً تفسٌر سورة آل عمران من الكشاؾ "2ٖٗ/ٔٔ
برزة جمٌلة ، فمالت له ٌوًما : ٌا أبا األسود ، وهو من أبٌات لالها فً امرأة كان ٌجلس إلٌها بالبصرة ، وكانت 

هل لن أن أتزوجن ؟ فإنً امرأة صناع الكؾ ، حسنة التدبٌر ، لانعة بالمٌسور . لال : نعم . فجمعت أهلها 
وتزوجته . ثم إنه وجدها على خبلؾ ما لالت ، فؤسرعت فً ماله ، ومدت ٌدها فً خٌانته ، وأفشت علٌه سره ، 

 حضر تزوٌجه ، فسؤلهم أن ٌجتمعوا عنده ، ففعلوا . فمال لهم :  فؽدا على من كان
ٌَْت اْمرًءا كنُت لَْم أَْبلُهُ        أتَاِنً ، فََماَل : اتِّخْذنًِ خلٌبلَ   أََر

ٌْتُه       فَلَْم أَْستَِفْد ِمْن لَُدْنهُ فتٌبلَ   فخالَْلتَهُ ، ثُمَّ َصاف
ْبتُه        كَ  ٌْتُهُ ِحٌَن َجرَّ  ذُوَب الَحِدٌِث َسُرولًا بَِخٌبلَ َوأَلفَ

 فَذَكَّْرتُه ، ثُمَّ َعاتبتُهُ       ِعتَابًا َرفًٌِما َولَْوالً َجِمٌبلَ 
ٌَْر ُمْستَْعتٍِب       َوالَ ذَاِكِر هللاَ إالَّ لَِلٌبلَ  ٌْتُهُ َؼ  فَؤَْلَف

 أَلْسُت َحِمٌمًا ِبتَْوِدٌِعِه       َوإتْبَاع ذِلَن َصْرًما َطِوٌبلَ؟!
لالوا : بلى وهللا ٌا أبا األسود! لال : تلن صاحبتكم ، ولد طلمتها ، وأنا أحب أن أستر ما أنكرت من أمرها . ثم 
صرفها معهم . لال ابن الشجرى : " والذي حسن لمابل هذا البٌت حذؾ التنوٌن اللتماء الساكنٌن ، ونصب اسم 

أنه لو أضاؾ لتعرؾ بإضافته إلى المعرفة  -اسم هللا  هللا تعالى ، واختٌار ذلن على حذؾ التنوٌن لئلضافة وجر
، ولو فعل ذلن لم ٌوافك المعطوؾ المعطوؾ علٌه فً التنكٌر ، فحذؾ التنوٌن اللتماء الساكنٌن ، وأعمل اسم 

 (.ٖٙٓ/ٖالفاعل ". واستعجب الرجل : رجع عن اإلساءة وطلب الرضا ، فهو مستعتب.)انظر: تفسٌر الطبري: 
 ،.ٕٔٗ/ٔمعانً المرآن: (انظر: 2)
 .ٕٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .1ٔٔ/ٔ، وتفسٌر البؽوي: ٓٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)



ٌْبًا َوال ٌَْهتَُدوَن{]البمرة:  [، أي: "أٌتبعون 2ٓٔلوله تعالى:}أََوَلْو َكاَن آبَاُإهُْم ال ٌَْعِملُوَن َش
 .(ٕ)، وال ٌهتدون "للصواب"(ٔ)كانوا جهاال ال ٌعملون شٌبا"آباءهم وإن 
 .(ٖ)من التوحٌد ومعرفه الرحمن وال ٌهتدون للحجة البالؽة"لال الثعلبً:أي:" 
 .(ٗ)لال ابن كثٌر: أي : "لٌس لهم فهم وال هداٌة!!"  
 .(٘)لال البؽوي:" لفظه عام ومعناه الخصوص" 
أي أٌتبّعون آباءهم ولو كانوا سفهاء أؼبٌاء لٌس لهم عمل ٌردعهم عن  لال الصابونً:" 

 .(ٙ)الشر وال بصٌرة تنٌر لهم الطرٌك؟"
لال ابن عثٌمٌن:أي:" أٌتبعون آباءهم ولو كان آباإهم فً هذه الحال التً ال ٌستحمون أن  

فى عنهم الرشد فً العمل؛ وال ٌعملون عمل العالم المهتدي؛ وبهذا انتٌُتَّبعوا فٌها ال ٌعملون شٌبا، 
 .(2)"والعلم فً طرٌك ال ٌستحمون أن ٌتبعوا

أي لو كان آباإهم جهلة ال ٌتفكرون فً أمر الدٌن، وال ٌهتدون إلى  لال البٌضاوي:" 
الحك التبعوهم. وهو دلٌل على المنع من التملٌد لمن لدر على النظر واالجتهاد. وأما اتباع الؽٌر 

ما أنه محك كاألنبٌاء والمجتهدٌن فً األحكام، فهو فً الحمٌمة لٌس بتملٌد  فً الدٌن إذا علم بدلٌل
 .(1)بل اتباع لما أنزل هللا"

لال ابن عطٌة:" ولوة ألفاظ هذه اآلٌة تعطً إبطال التملٌد، وأجمعت األمة على إبطاله  
 .(5)فً العمابد"
ء، وٌدركون ما ٌنفعهم، والمراد بالعمل هنا عمل الرشد؛ ال عمل اإلدران؛ فآباإهم أذكٌا 

 .(ٓٔ)لكن لٌس عندهم عمل رشد، وهو حسن تصرؾ وما ٌضرهم؛
وإذا لال لابل: إذا كانت للعموم فمعنى ذلن أنهم ال ٌعملون شٌباً حتى من أمور الدنٌا مع  

أنهم فً أمور الدنٌا ٌحسنون التصرؾ: فهم ٌبٌعون، وٌشترون، وٌتحرون األفضل، واألحسن 

 لهم؟
ٌعملون شٌبا{، لفظ عام ومعناه الخصوص ألنهم كانوا ٌعملون أمر الدنٌا،  }ال فٌمال: " 

 .(ٔٔ)]ومعناه[ ال ٌعملون شٌبا من أمر الدٌن وال ٌهتدون"
ً من أمور دٌنهم، ألن الممام هنا ممام منهاج،  لال ابن عثٌمٌن: المعنى:" أنهم ال ٌعملون شٌبا

بموله تعالى: }شٌباً{ شٌباً من أمور اآلخرة؛  وعمل، ولٌس ممام دنٌا، وبٌع، وشراء؛ فٌكون المراد
  .(ٕٔ)وكبل االحتمالٌن ٌرجع إلى معنى واحد"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: ذم التعصب بؽٌر هدى؛ لموله تعالى: }بل نتبع ما ألفٌنا علٌه آباءنا{؛ مع أن  -ٔ

 آباءهم ال عمل عندهم، وال هدى.
لٌل ففٌه شبه من هإالء؛ والواجب أن اإلنسان ومنها: أن من تعصب لمذهب مع مخالفة الد - ٕ

 «.سمعنا، وأطعنا»أن ٌمول: « اتبع ما أنزل هللا»إذا لٌل له: 
 .-وهو الكتاب، والحكمة  -ومنها: أنه ال ٌجب االنمٌاد إال لما أنزل هللا  - ٖ

                                                             

 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .55/ٔ( تفسٌر النسفً:ٕ)
 .ٓٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 .1ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .1ٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٕٕٗ/ٕفسٌر ابن عثٌمٌن:( ت2)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .1ٖٕ/ٔ( المحرر الوجً: 5)
 .ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .ٔٗ-ٓٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)



وا: }بل نتبع ومنها: بٌان عناد هإالء المستكبرٌن الذٌن إذا لٌل لهم: }اتبعوا ما أنزل هللا{ لال - ٗ
 ما ألفٌنا علٌه آباءنا{ دون أن ٌمٌموا برهاناً على صحته.

ومنها: أن كل من خالؾ الحك، وما أنزل هللا فلٌس بعالل، ولٌس عنده هًدى؛ لموله تعالى:  - ٘
 }ال ٌعملون شٌباً وال ٌهتدون{.

}َوإِذَا لٌَِل لَُهْم تََعالَْوا لال علماإنا : ولوة ألفاظ هذه اآلٌة تعطً إبطال التملٌد ، ونظٌرها :  -ٙ 
ٌِْه آبَاَءَنا{ ]المابدة :  سُوِل لَالُوا َحْسبُنَا َما َوَجْدنَا َعَل ُ َوإِلَى الرَّ [ اآلٌة. وهذه ٗٓٔإِلَى َما أَْنَزَل َّللاَّ

اآلٌة والتً لبلها مرتبطة بما لبلهما ، وذلن أن َّللّا سبحانه أخبر عن جهالة العرب فٌما تحكمت 
ابها السفٌهة فً البحٌرة والساببة والوصٌلة ، فاحتجوا بؤنه أمر وجدوا علٌه آباءهم فٌه بآر

فاتبعوهم فً ذلن ، وتركوا ما أنزل َّللّا على رسوله وأمر به فً دٌنه ، فالضمٌر فً "لهم" عابد 
باعهم علٌهم فً اآلٌتٌن جمٌعا، ولد تعلك لوم بهذه اآلٌة فً ذم التملٌد لذم َّللّا تعالى الكفار بات

آلبابهم فً الباطل ، والتدابهم بهم فً الكفر والمعصٌة. وهذا فً الباطل صحٌح ، أما التملٌد فً 
الحك فؤصل من أصول الدٌن ، وعصمة من عصم المسلمٌن ٌلجؤ إلٌها الجاهل الممصر عن 
درن النظر. واختلؾ العلماء فً جوازه فً مسابل األصول، وأما جوازه فً مسابل الفروع 

،  والتملٌد عند العلماء حمٌمته لبول لول ببل حجة ، وعلى هذا فمن لبل لول النبً صلى فصحٌح
 .(ٔ)َّللّا علٌه وسلم من ؼٌر نظر فً معجزته ٌكون مملدا ، وأما من نظر فٌها فبل ٌكون مملدا

 

 المرآن
ًٌ َفُهْم اَل ٌَْعِملُوَن }َوَمثَُل ال ِذٌَن َكفَُروا َكَمثَِل ال ِذي ٌَْنِعُك بَِما اَل ٌَْسَمُع إِال   ُدَعاًء َونَِداًء ُصمٌّ بُْكٌم عُْم

 [1ٔٔ({ ]البمرة : 1ٔٔ)
 التفسٌر:

وصفة الذٌن كفروا وداعٌهم إلى الهدى واإلٌمان كصفة الراعً الذي ٌصٌح بالبهابم وٌزجرها، 
سدُّوا  وهً ال تفهم معانً كبلمه، وإنما تسمع النداء وَدِويَّ الصوت فمط. هإالء الكفار ُصمٌّ 

أسماعهم عن الحك، بُْكم أخرسوا ألسنتهم عن النطك به، عُْمً ال ترى أعٌنهم براهٌنه الباهرة، 
 فهم ال ٌعملون عمولهم فٌما ٌنفعهم.

الطبري: أنها نزلت فً الٌهود، بدلٌل اآلٌة التً لبلها واآلٌات  فً سبب نزول اآلٌة ذكر 
 .(ٕ)التً بعدها
ٌَْنِعُك بَِما ال ٌَْسَمُع إِال ُدَعاًء َوَمثَُل الَّذِ لوله تعالى:}  ٌَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي 
بالبهابم  (ٗ)"كمثل الراعً الذي ٌنادي"(ٖ)ومثل داعً الذٌن كفروا" [، أي:"2ٔٔ{]البمرة:َونَِداءً 

 .(٘)التً ال تسمع إاّل دعاء الناعك ونداءه"
ضرب هللا عز وجل لهم هذا المثل، وشبههم بالؽنم المنعوق بها، بما ال  لال الزجاج:" 

 .(ٙ)ٌسمع منه إال الصوت"
لال الفراء:أي" مثل الذٌن كفروا كمثل البهابم التً ال تفمه ما ٌمول الراعً أكثر من  
 .(2)الصوت"
التدبر  أي مثل الذٌن كفروا فٌما ذكر من انهماكهم فٌما هم فٌه وعدم لال أبو السعود:" 

فٌما ألمً إلٌهم من اآلٌات كمثل بهابم الذي ٌنعك بها وهً ال تسمع منه إال جرس النؽمة ودوي 
 .(ٔ)الصوت"

                                                             

 .ٕٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .1ٔٗ/ٔ. والعجاب: ٖٗٔ-ٖٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:ٕ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .2ٔٗ/ٔ( محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٕٕٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .55/ٔ( معانً المرآن: 2)



أي ومثل الكفار فً عدم انتفاعهم بالمرآن وحججه الساطعة ومثل من  لال الصابونً:" 
نداء دون ٌدعوهم إِلى الهدى كمثل الراعً الذي ٌصٌح بؽنمه وٌزجرها، فهً تسمع الصوت وال

 .(ٕ)أن تفهم الكبلم"
لال المراؼً:" أي إن مثل الكافرٌن فً تملٌدهم آلبابهم ورإسابهم ، وإخبلدهم إلى ما هم  

علٌه من الضبلل ، وعدم تؤملهم فٌما ٌلمى إلٌهم من األدلة ، مثل البهابم التً ٌنعك علٌها الراعً 
تسمع أصواتا تمبل لسماع بعضها وتدبر  وهى ال تعمل مما ٌمول شٌبا ، وال تفهم له معنى ، وإنما

 .(ٖ)لسماع بعض آخر بالتعود ، وال تعمل سببا لئللبال واإلدبار"
فً أنهم ال ٌسمعون من الدعاء إال  -لال الزمخشري:" المعنى: ومثل داعٌهم إلى اإلٌمان 

ً ال كمثل الناعك بالبهابم الت -جرس النؽمة ودوى الصوت، من ؼٌر إلماء أذهان وال استبصار
 .(ٗ)تسمع إال دعاء الناعك ونداءه الذي هو تصوٌت بها وزجر لها"

 .(٘)لال البٌضاوي:أي:" و]هً[ تحس بالنداء وال تفهم معناه" 
لال السعدي:" أخبر تعالى، أن مثلهم عند دعاء الداعً لهم إلى اإلٌمان كمثل البهابم التً  

دٌها، فهم ٌسمعون مجرد الصوت، الذي ٌنعك لها راعٌها ولٌس لها علم بما ٌمول راعٌها ومنا
 .(ٙ)تموم به علٌهم الحجة، ولكنهم ال ٌفمهونه فمها ٌنفعهم"

لال ابن عثٌمٌن:"فهإالء الكفار مثلهم، كمثل إنسان ٌدعو بهابم ال تفهم إال الصوت  
ً باسمه؛ و « الدعاء»دعاًء، ونداًء؛ و  ً معٌنا ٌكون للعموم؛ هنان « النداء»إذا كان ٌدعو شٌبا

بهابم ٌسمٌها اإلنسان باسمها بحٌث إذا ناداها بهذا االسم ألبلت إلٌه؛ والنداء العام لجمٌع البهابم 
لكن مع ذلن ال تمبل على أساس أنها  هذا ال ٌختص به واحدة دون أخرى؛ فتمبل اإلبل جمٌعاً؛

كونهم ٌتبعون فً  -تعمل، وتفهم، وتهتدي؛ ربما ٌنادٌها ألجل أن ٌنحرها؛ هإالء الكفار مثلهم 
كمثل هذا الناعك بالماشٌة التً ال تسمع  -آباءهم بدون أن ٌفهموا هذه الحال التً علٌها آباإهم 

 .(2)إال دعاًء، ونداًء"
ت بالؽنم،النَّعٌك، والنُّعاق، ومنه لول األخطل  ولوله:}ٌَنِعك{، معناه: ٌُصّوِ

(1) : 
 َمنَّتَْن َنْفَسَن فًِ الَخبلِء َضبلال      فَاْنِعْك بَِضؤْنَِن ٌَا َجِرٌُر ، فَإِنََّما    

ت به  ٌعنً : صّوِ
(5). 

َوَمثَُل الَِّذٌَن َكفَُروا َكَمثَِل الَِّذي ٌَْنِعُك بَِما ال ٌَْسَمُع إِال واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: } 
ُدَعاًء َونَِداًء{على طرٌمٌن
(ٔٓ): 

 الطرٌك األول فً اآلٌة: التفسٌر بإضمار فً اآلٌة.
 لد اختلفوا فً تمدٌر اإلضمار على النحو اآلتً:و 
:  أن تمدٌر اآلٌة: ومثلن ٌا دمحم، ومثل الذٌن (ٖ)، وابن لتٌبة(ٕ)، والزجاج(ٔ)فمال: األخفش أوال: 

كفروا فً وعظهم ودعابهم إلى هللا عز وجل؛ فحذؾ أحد المثلٌن اكتفاء بالثانً، كموله: }سرابٌل 

                                                                                                                                                                               

 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر ابً السعود: ٔ)
 .ٔٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٕٗٔ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .1ٔ( تفسٌر السعدي:ٙ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
،  ٗٙ، ومجاز المرآن :  5ٕٗ، وطبمات فحول الشعراء :  1ٔ، ونمابض جرٌر واألخطل :  ٓ٘(دٌوانه : 1)

واللسان )نعك(، ولد ذكر لبله حروب رهطه بنً تؽلب ، ثم لال لجرٌر : إنما أنت راعً ؼنم ، فصوت بؽنمن ، 
 . فبل علم لن وال ألسبلفن بها . وكل ما تحدث به نفسن من ذلن ضبلل وباطل . ودع الحروب وذكرها

 .ٖ٘ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
، 51ٔ-52ٕ/ٕ، وتفسٌر المرطبً:5ٖٕ-1ٖٕ/ٔ، والمحرر الوجٌز: ٖٗٔ-1ٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)

، وتؤوٌل مشكل المرآن: 55/ٔللفراء: ، ومعانً المرآن ٕٕٗ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج:1ٔٗ/ٔوالبحر المحٌط: 
 .ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٘ٙ، وؼرٌب المرآن: 55ٔ



هذا التمدٌر: شبه الكفار بالبهابم، وشبه داعٌهم بالذي ٌصٌح  [، وعلى1ٔتمٌكم الحر{ ]النحل: 
 بها، وهً ال تعمل شٌبا.

 :(ٗ)ثانٌا: وذكر الفراء: فً هذه اآلٌة لولٌن
المول األول: أن تمدٌر اآلٌة: ومثل واعظ الذٌن كفروا كمثل الذي ٌنعك بالؽنم، فحذؾ كما لال: 

 . (٘)[، أي: أهلها"1ٕ}واسؤل المرٌة{ ]ٌوسؾ: 
، (ٓٔ)، والربٌع(5)، ولتادة(1)، ومجاهد(2)عكرمة، و(ٙ)وهذا معنى لول ابن عباس 
 .(ٖٔ)، وهو اختٌار الفراء(ٕٔ)، والسدي(ٔٔ)وعطاء
وعلى هذا المول: أضٌؾ)المثل( إلى }الذٌن كفروا{، وترن ذكر )الوعظ والواعظ(،  

 : (ٗٔ)لداللة الكبلم على ذلن، كما لال الشاعر
ٌٍْد ِبتَْسِلٌِم األِمٌر فَلَْسُت ُمَسلًِّما َما  ًٌّا             َعلَى َز  ُدْمُت َح

ٌراد به : كما ٌُسلِّم على األمٌر
(ٔ٘). 

المول الثانً: أن معنى اآلٌة: ومثل الذٌن كفروا فً للة فهمهم عن هللا وعن رسوله ، كمثل 
لو لٌل له : المنعوق به من البهابم ، الذي ال ٌَفمه من األمر والنهً ؼٌر الصوت. وذلن أنه 

اعتلؾ ، أوِرِد الماء، لم ٌدر ما ٌمال له ؼٌر الصوت الذي ٌسمعه من لابله، فكذلن الكافر ، َمثله 
َمثُل هذا المنعوق  -بسوء تدبُّره إٌاه وللة نظره وفكره فٌه  -فً للة فهمه لما ٌإمر به وٌنهى عنه 

م خارٌج على الناعك ، كما لال به فٌما أِمر به ونُِهً عنه. فٌكون المعنى للمنعوق به، والكبل
 :(ٙٔ)نابؽة بنً ذبٌان

 َولَْد ِخْفُت ، َحتَّى َما تَِزٌُد َمَخافَتًِ          َعلَى َوِعٍل فًِ ِذي الَمَطاَرة َعالِلِ  

                                                                                                                                                                               

 ، ولم أجده فً معانً المرآن.ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن:ٕ)
 .٘ٙ، وتفسٌر ؼرٌب المرآن:55ٔ( انظر: تؤوٌل مشكل المرآن: ٖ)
 بتصرؾ بسٌط[..]ٓٓٔ-55/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٗ)
، والبحر 51ٔ-52ٕ/ٕ، وتفسٌر المرطبً:5ٖٕ-1ٖٕ/ٔ، وانظر: والمحرر الوجٌز: 1ٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)

، 55ٔ، وتؤوٌل مشكل المرآن: 55/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: ٕٕٗ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج:1ٔٗ/ٔالمحٌط: 
 .ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٘ٙوؼرٌب المرآن: 

 .5ٖٓ-1ٖٓ/ٖ(:صٖٕ٘ٗ(، و)ٕٕ٘ٗ(، و)ٕٔ٘ٗالطبري) ( انظر: تفسٌرٙ)
 .1ٖٓ/ٖ(:صٕٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖٓ/ٖ(:صٕ٘٘ٗ(، و)ٕٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗ(، و)ٕٙ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٓٔ/ٖ(:ص1ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ(:ص5ٕ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٖ(:صٕٔٙٗنظر: تفسٌر الطبري)( إٔ)
 .55/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖٔ)
،  ٓٓٔ:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  ٔ٘:  ٗ(لم أتعرؾ على لابله، وهو من أبٌات أربعة فً البٌان والتبٌٌن ٗٔ)

 . وبعد البٌت :  ٕ٘ٔ:  ٔوأمالً الشرٌؾ 
ا        وٌُْطِعُم ضٌفَهُ   ُخْبَز الشَِّعٌر! أَمٌٌر ٌؤكُُل الفَالُوذَ ِسرًّ

 أتذكُُر إْذ لََباإن جْلُد شاةٍ         َوإِْذ نَْعبلََن من ِجْلِد البَِعٌِر؟
 فسُْبحان الذي أعطان ُمْلًكا         وَعلَّمن الجلوَس على السَِّرٌر!!

 .ٖٔٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘ٔ)
، واإلنصاؾ :  ٔ٘ٔ، ومشكل المرآن :  55 : ٔ، ومعانً المرآن للفراء  ٘ٙ، ومجاز المرآن : 5ٓ(دٌوانه : ٙٔ)

.  1ٖٕٔ، ومعجم ما استعجم :  ٕٙٔ،  ٕٕٓ:  ٔ، وأمال الشرٌؾ  ٕٖٗ،  ٕ٘:  ٔ، وأمالً بن الشجرى  ٗٙٔ
. ولوله : " ذي المطارة " )بفتح المٌم( ، وهو  ٖٕٔوهو من لصٌدة مضى منها تخرٌج بٌت فً هذا الجزء : 

الجبل ، لجؤ إلٌه واعتصم به وامتنع . والوعل : تٌس الجبل : ٌتحصن  اسم جبل . وعالل : لد عمل فً رأس
بوزره من الصٌاد . ولد ذكر البكري أنه رأى البن األعرابً أنه ٌعنً بذي المطارة )بضم المٌم( نالته ، وأنها 

حل هذه النالة مطارة الفإاد من النشاط والمرح . وٌعنً بذلن : ما علٌها من الرحل واألداة . ٌمول : كؤنً على ر
 وعلى عالل من الخوؾ والفرق .



 : (ٔ)والمعنى : حتى َما تزٌُد مخافة الوعل على مخافتً ، وكما لال اآلخر نابؽة الجعدي
ْجِم  َكانَْت َفِرٌَضةُ َما تَمُولُ  َناُء فَِرٌَضةَ الرَّ  ، َكَما         َكاَن الّزِ

والمعنى : كما كان الرجُم فرٌضة الزنا ، فجعل الزنا فرٌضة الرجم ، لوضوح معنى  
 :  (ٕ)الكبلم عند سامعه ، وكما لال اآلخر

ٌُْن إذَا َما تَْجَهُرهْ    إّن ِسَراًجا لََكِرٌٌم َمْفَخُره            تَْحلَى بِِه العَ
 والمعنى : ٌَحلى بالعٌن ، فجعله تحلى به العٌن.  

[، المعنى: "أن 2ٙوعلى هذا حمل لوله تعالى: }ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة{ ]المصص: 
 .(ٖ)العصبة تنوء بالمفاتح"

هه العرب من خبر ما تخبر   ونظابر ذلن من كبلم العرب أكثُر من أن تحصى ، مما تُوّجِ
لظهور معنى ذلن عند سامعه ، فتمول :اعِرض الحوَض على النالة، وإنما عنه إلى ما صاَحبَه ، 

 .(ٗ)تعرض النالة على الحوض ، وما أشبه ذلن من كبلمها
واعترض ابن لتٌبة على هذا المول بؤن لال: "ال ٌجوز ألحد أن ٌحكم بهذا على كتاب  

رورة للمافٌة، أو الستمامة هللا، ألن الشاعر ٌملب اللفظ وٌزٌل الكبلم عن الؽلط، على طرٌك الض
الوزن، وهللا تعالى ال ٌؽلط وال ٌضطر، وٌنبؽً أن ٌنزه المرآن عنه؛ ألن الصحٌح أن الملب ال 

 .(٘)ٌكون إال فً الشعر، أو إن جاء فً الكبلم فهو من الملة بحٌث ال ٌماس علٌه"
العرب فً لال الواحدي:" ولول الفراء صحٌح وإن أنكره ابن لتٌبة، موافك لمذاهب  

فنون مخاطباتها، فإنهم ٌفعلون الشًء للضرورة، ثم ٌصٌر وجها ومذهبا لهم فً الكبلم، حتى 
 .(ٙ)ٌجٌزوه وإن لم تدع إلٌه ضرورة"

ثالثا: أن المعنى: مثل الكافر فً دعاء آلهته التً ٌعبدها من دون هللا كمثل راعً البهٌمة ٌسمع 
 .(2) صوتها وال ٌفهمه ، وهذا لول ابن زٌد

ومثل الذٌن كفروا فً دعابهم آلهتهم التً ال تفمه دعاَءهم ، كمثل الناعك بؽنم  رابعا: أن المعنى:"
لهُ من حٌث ال تسمُع صوتَه ؼنُمه ، فبل تنتفع من نَعِمه بشًء ، ؼٌر أنه فً َعناء من دعاء ونداء 

ها ، وال ٌنفعه ، فكذلن الكافر فً دعابه آلهته ، إنما هو فً عناء من دعابه إٌاها وندابه ل
 .(1)شًء"
والمول األول أولى بالصواب، وهو لول ابن عباس، ولد اختاره اإلمام الطبري، إذ  

ٌمول: "وأولى التؤوٌل عندي باآلٌة ، التؤوٌل األول الذي لاله ابن عباس وَمن وافمه علٌه. وهو 
، فإنه ٌسمع نَعمه وال أن معنى اآلٌة : ومثل َوعظ الكافر وواعظه ، كمثل الناعك بؽنمه ونَعٌمه 

ٌعمل كبلمه ، على ما لد بٌنا لبل... وإنما اخترنا هذا التؤوٌل ، ألن هذه اآلٌة نزلت فً الٌهود ، 
وإٌاهم َعنى هللا تعالى ذكره بها ، ولم تكن الٌهود أهل أوثان ٌَعبدونها ، وال أهل أصنام ٌُعظمونها 

 لتؤوٌل من -لن كذلن إذ كان ذ -وٌرجون َنفعها أو َدفع ضرها. وال وجه 
تؤّول ذلن أنه بمعنى : َمثل الذٌن كفروا فً ندابهم اآللهة وُدعابهم إٌاها. فإن لال لابل : وما دلٌلن 
على أّن الممصود بهذه اآلٌة الٌهود ؟ لٌل : دلٌلنا على ذلن َما لبلها من اآلٌات وما بعدها ، فإنهم 

                                                             

، واإلنصاؾ :  ٖ٘ٔ، ومشكل المرآن :  ٖٔٔ،  55:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء ٕٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
، واللسان )زنا( . ولال الطبري  1ٖٙ، وسمط الآللً :  2ٕٔ، والصاحبً :  ٕٙٔ:  ٔ، وأمالً الشرٌؾ  ٘ٙٔ
 كان الرجم الواجب من حد الزنا " .، " ٌعنً : كما  2ٕٖ:  ٕفً 
، واللسان  ٕٙٔ:  ٔ، وأمالً الشرٌؾ  ٖٔٔ،  55:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء ٕٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)

)حبل( . ٌمال : " ما فً الحً أحد تجهره عٌنً " ، أي تؤخذه عٌنً فٌعجبنً . وفً حدٌث صفة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 
 كن لصًٌرا وال طوٌبل ، وهو إلى الطول ألرب . من رآه جهره " ، أي عظم فً عٌنه .ٌمول علً : " لم ٌ

 .5ٕٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٓٓٔ - 55/ ٔ( معانً المرآن للفراء: ٖ)
 .55/ٔ، ومعانً المران للفراء: ٕٖٔ-ٖٓٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٕٗ/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٕٗ/ٔالبحر المحٌط:  ، وانظر:ٕٓٓ( تؤوٌل مشكل المرآن:٘)
 .5ٖٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٖ(:صٕٕٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٓٔ/ ٘، وانظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)



ا عنهم ، أحك وأولى من أن ٌكون خبًرا عن هم المعنٌون به. فكان ما بٌنهما بؤن ٌكون خبرً 
ؼٌرهم ، حتى تؤتً األدلة واضحةً بانصراؾ الخبر عنهم إلى ؼٌرهم. هذا ، مع ما ذكرنا من 
األخبار َعمن ذكرنا عنه أنها فٌهم نزلت ، والرواٌة التً روٌنا عن ابن عباس أّن اآلٌة التً لبل 

ًّ بها الٌهود كان عطاء ٌمول : حدثنا الماسم هذه اآلٌة نزلت فٌهم، وبما لُلنا من أن هذه اآل ٌة معن
لال ، حدثنا الحسٌن لال ، حدثنً حجاج ، عن ابن جرٌج لال ، لال لً عطاء فً هذه اآلٌة : هم 

ُ ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَْشتَُروَن بِِه ثََمنً  ا لَِلٌبل{ الٌهود الذٌن أنزل هللا فٌهم :}إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن َما أَْنَزَل َّللاَّ
 .(ٔ) ["2٘ٔ - 2ٗٔإلى لوله : }فََما أَْصَبَرهُْم َعلَى النَّاِر{ ]سورة البمرة : 

 :(ٕ)الطرٌك الثانً فً اآلٌة: إجراء اآلٌة على ظاهرها من ؼٌر إضمار، وفٌه وجهان
أحدهما: مثل الذٌن كفروا فً للة عملهم فً عبادتهم لهذه األوثان، كمثل الراعً إذا تكلم مع 

 ابم فكما أنه ٌمضى على ذلن الراعً بملة العمل، فكذا هاهنا.البه
الثانً:أن معناها: ومثل الكفار فً للة فهمهم وعملهم، كمثل الرعاة ٌكلمون البهم، والبهم ال تعمل 
عنهم، فكما أن الكبلم مع البهابم عبث عدٌم الفابدة، فكذا التملٌد عبث عدٌم الفابدة.وعلى هذا 

 . (ٖ)آلٌة إلى إضمارالتفسٌر ال تحتاج ا

[، أي : "ُصمٌّ عن سماع الحك"2ٔٔلوله تعالى:}ُصمٌّ{]البمرة: 
(ٗ). 

 .(٘)لال الصابونً: "أي هم كالصم ال ٌسمعون خٌراً" 
 .(ٙ)لال الماوردي:" أي: صم عن الوعظ فبل ٌسمعونه" 
 ، وأبً(5)ولتادة ،(1). وروي نحوه عن السدي(2)لال ابن عباس:" ال ٌسمعون الهدى" 
 .(ٓٔ)مالن
"فى عدم سماعهم للحك الذى دعوا إلٌه، كالصم الذٌن ال ٌسمعون ، وهو تشبٌه فهإالء   

حالهم المعنوٌة فى عدم سماعهم لدعوة الحك إذا نادى المنادى به بحال األصم الذى ال ٌسمع 
 .(ٔٔ)شٌبا"

مت و)الصمم( فً كبلم العرب:االنسداد ، ٌمال : لناة صماء إذا لم تكن مجوفة، وصم 
المارورة إذا سددتها. فاألصم : من انسدت خروق مسامعه. واألبكم : الذي ال ٌنطك وال ٌفهم ، 
فإذا فهم فهو األخرس. ولٌل : األخرس واألبكم واحد. وٌمال : رجل أبكم وبكٌم ، أي أخرس بٌن 

 :  (ٖٔ)لال الشاعر (ٕٔ)الخرس والبكم،
 جرى الكواكبفلٌت لسانً كان نصفٌن منهما      بكٌم ونصؾ عند م

                                                             

 .ٖ٘ٔ-ٖٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
/ ٕ، وتفسٌر المرطبً 5ٓٔ/٘ومفاتٌح الؽٌب: ، ٕ٘٘/ ٔ، والوسٌط" للواحدي ٕٗ/ ٕ( انظر: "تفسٌر الثعلبً:ٕ)

ٔ52 - ٔ51. 
/ ٕ، وتفسٌر المرطبً 5ٓٔ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: ٕ٘٘/ ٔ، والوسٌط" للواحدي ٕٗ/ ٕ( انظر: "تفسٌر الثعلبً:ٖ)

ٔ52 - ٔ51. 
 . 1ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٕٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
 .ٖٙٔ/ٖ(: ٕٙٙٗ، و تفسٌر الطبري)ٕ٘/ٔ(:ص2ٕٔحاتم)( أخرجه ابن أبً 2)
 .ٖٙٔ/ٖ(:صٕ٘ٙٗ، وتفسٌر الطبري)ٖ٘/ٔ(:ص2ٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٙٔ/ٖ(:ص ٖٕٙٗ، وتفسٌر الطبري )ٖ٘/ٔ(:ص2ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 .ٖ٘/ٔ(:ص2٘ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .٘ٓ٘/ٔ( زهرة التفاسٌر:ٔٔ)
 انظر: اللسان معجم مماٌٌس اللؽة مادة) بكم(.( ٕٔ)
، وبكٌم 5ٕ/ٔ( البٌت للحصٌن بن الحمام، ورد فً معجم مماٌٌس اللؽو: مادة)بكم(، وانظر: سٌرة ابن هشام: ٖٔ)

 .: أخرس . ومجرى الكواكب : فلكها الذي تدور فٌه



 .(ٔ)[ ، أي: "بُْكٌم ال ٌتفوهون بالحك"2ٔٔلوله تعالى:}بُْكٌم{]البمرة:   
فشبّه حالهم "فى عدم نطمهم بالحك ، واستجابتهم له بحال االبكم الذى ال ٌتكلم"  

(ٕ). 

 .(ٖ)لال الماوردي:أي:" بكم عن الحك فبل ٌذكرونه" 
 .(ٗ)لال الثعلبً:أي:" بكم عن الخٌر فبل ٌمولونه" 
 .(٘)لال الصابونً:  أي" كالخرص ال ٌتكلمون بما ٌنفعهم" 
 .(ٙ)لال لتادة:" بكم عنه]أي الحك[، فهم ال ٌنطمون به" 
 .(2)ولال أبو مالن:"ٌعنً خرسا عن الكبلم باإلٌمان، فبل ٌستطٌعون الكبلم" 

{]البمرة:   ًٌ ًٌ عن رإٌة طرٌك الحك ومسلكه"2ٔٔلوله تعالى:}عُْم [، أي: "عُْم
(1). 

إذ " شبه عدم إدراكهم الحك الذي بدت معالمه ، وظهر نوره بحال األعمى الذى ال   
ُدوِر{ ]الحج :  ٌبصر، لال تعالى: }فَإِنََّها اَل تَْعَمى اأْلَْبَصاُر َولَِكْن تَْعَمى اْلمُلُوُب الَِّتً فًِ الصُّ

ٗٙ"](5).  

 .(ٓٔ)لال الماوردي:أي:" عمً عن الرشد فبل ٌبصرونه" 
 .(ٔٔ)الثعلبً:أي:" عمً عن الهدي فبل ٌبصرونه" لال 

 .(ٕٔ)لال الصابونً: أي: "كالعمً ال ٌبصرون الهدى وال ٌتبعون سبٌله" 
 .(ٖٔ)لال الزجاج:" ألنهم فً تركهم ما ٌبصرون من الهداٌة بمنزلة العمً" 

 .(ٙٔ)، ولتادة"(٘ٔ). أي الهدى. وروي نحوه عن السدي(ٗٔ)لال ابن عباس: "ال ٌبصرونه" 
والعمى : ذهاب البصر ، ولد عمً فهو أعمى ، ولوم عمً ، وأعماه هللا، وتعامى  

ٌِْهُم  ٌَْت َعلَ الرجل : أرى ذلن من نفسه. وعمً علٌه األمر إذا التبس ، ومنه لوله تعالى : }فَعَِم
 . (2ٔ) [ٙٙاألَْنبَاُء ٌَْوَمبٍِذ{ ]المصص : 

جملة ، وإنما الؽرض نفٌها من ولٌس الؽرض مما ذكرناه نفً اإلدراكات عن حواسهم  
 : (1ٔ)جهة ما ، تمول : فبلن أصم عن الخنا، كما لالوا

 أصم عما ساءه سمٌع 
 أي: ال ٌسمع ما ساءه مع كونه سمٌعا، ٌضرب مثبل للرجل ٌتؽافل عما ٌكره.

 : (ٔ)ولال آخر

                                                             

 . 1ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .٘ٓ٘/ٔ( زهرة التفاسٌر:ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔون: ( النكت والعٌٖ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٖٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖ٘/ٔ(:ص2٘ٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 . 1ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .٘ٓ٘/ٔ( زهرة التفاسٌر:5)
 .ٕٕٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٖٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٕٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( معانً المرآن:ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٖ(: ٕٙٙٗ، و تفسٌر الطبري)ٕ٘/ٔ(:ص2ٕٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٕ٘/ٔ(:ص2ٖٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 . ولفظه:" عمً عنه]أي الحك[، فهم ال ٌبصرونه".ٕ٘/ٔ(:ص2ٙٔ(، و)2ٗٔ( أنظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙٔ)
 .ٕٗٔ/ٔرطبً: ( انظر: تفسٌر الم2ٔ)
 .2ٙ(انظر: مجمع األمثال، أبو هبلل العسكري:1ٔ)



بَاِم َصَمْمُت َعْنَها         َوِإنًِّ لَْو أََشاُء بَِها    َسِمٌعُ َوَعـْوَراُء اللِّ
 : (ٕ)ولال مسكٌن الدارمً

ـتْرُ   أَْعَمى إِذَا َما َجـاَرتًِ َخَرَجْت     َحتَّى ٌَُواِرَي َجاَرتًِ الّسِ
ٌْنَُهَما                َسْمِعً َوَما بِالسَّْمِع ِمْن َوْلرِ  ا َكاَن َب  َوأََصمُّ َعمَّ

 .فوصؾ نفسه لتركه النظر واالستماع بالعمى والصمم
م صم عن سماع الحك؛ ولكن سماع ؼٌره ال فابدة منه؛ فهو كالعدم؛ وهم بُكم وبذلن فه  

ال ٌنطمون بالحك؛ ونطمهم بؽٌر الحك كالعدم؛ لعدم نفعه؛ وهم كذلن عُمً ال ٌبصرون الحك؛ 
 .(ٖ)وإبصارهم ؼٌر الحك ال ٌنتفعون به

صاروا بمنزلة الصم لال الرازي: "فاهلل تعالى لما شبههم بالبهابم زاد فً تبكٌتهم، ألنهم   
فً أن الذي سمعوه كؤنهم لم ٌسمعوه وبمنزلة البكم فً أن ال ٌستجٌبوا لما دعوا إلٌه وبمنزلة 

 .(ٗ)العمى من حٌث أنهم أعرضوا عن الدالبل فصاروا كؤنهم لم ٌشاهدوها"
 .(٘)ه[، أي : فهم"ال ٌعملون شٌبًا وال ٌفهمون2ٔلوله تعالى:}فَُهْم ال ٌَْعِملُوَن{]البمرة:!  
 .(ٙ)لال النسفً: أي: الٌفهمون"الموعظة"  
وإن  -رشد  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " أي لكونهم صماً بكماً عمٌاً، فهم ال ٌعملون عمل  

لل؛ ورتب هللا انتفاء العمل  ؛ فلعدم انتفاعهم بعمولهم نفى هللا عنهم الع-كان عندهم عمل إدران 
 .(2)هذه الحواس وسٌلة العمل واإلدران"عنهم على كونهم صماً بكماً عمٌاً؛ ألن 

أي ال ٌدركون شٌبا لفمدان الحواس الثبلثة ولد لٌل: من فمد حسا فمد فمد  لال اآللوسً:"  
 .(1)علما"

ألن طرٌك التعمل هو التدبر فً مبادي األمور المعمولة والتؤمل فً  لال أبو السعود:" 
هدة حججه الواضحة والمفاوضة مع من ٌإخذ ترتٌبها وذلن إنما ٌحصل باستماع آٌات هللا ومشا

 .(5)منه العلوم فإذا كانوا صما بكما عمٌا فمد انسد علٌهم أبواب التعمل وطرق الفهم بالكلٌة"
لال ابن عطٌة:" ولما تمرر فمدهم لهذه الحواس لضى بؤنهم ال ٌَْعِملُوَن إذ العمل كما لال  

حواس، أو ال بد فً كسبها من الحواس، أبو المعالً وؼٌره: علوم ضرورٌة تعطٌها هذه ال
 .(ٓٔ)وتؤمل"

لال الرازي: "والمراد العمل االكتسابً، ألن العمل المطبوع كان حاصبل لهم، والعمل   
عمبلن: مطبوع ومسموع، ولما كان طرٌك اكتساب العمل المكتسب هو اإلستعانة بهذه الموى 

 .(ٔٔ)لٌل: من فمد حسا فمد علما" الثبلثة فلما أعرضوا عنها فمدوا العمل المكتسب ولهذا
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن هإالء فً اتباع آبابهم مثل البهابم التً تستجٌب للناعك وهً ال تسمع إال  - ٔ

 صوتاً دعاًء، ونداًء؛ ال تسمع شٌباً تعمله، وتعرؾ فابدته، ومضرة مخالفته.

                                                                                                                                                                               

عوراء البلم(، وكؤن الصواب ما  ، وكانت فً المخطوطة : و) ( . )وعوراء الكبلم2ٕٔ(حماسة البحترى : ٔ)
 ، الكلمة المبٌحة ، أو التً تهوى جهبل فً ؼٌر عمل وال رشد. ( العوراء ) و. فً الحماسة

، وصواب  1ٙٗ:  ٔ، من لصٌدة رواها وشرحها ، وخزانة األدب  2ٗٗثم  ٗٗ:  ٖٗ: ٔ( أمالً المرتضى ٕ)
جارتى الخدر(، ألن لبله : ما ضر جارى إذ أجاوره أن ال ٌكون لبٌتـه سـتر، ورواٌة  رواٌة البٌت األول:)
 . ، بؽٌر إلواء ( سمعى ، وما بى ؼٌره ولر الشطر الثانً:)

 .2ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .5ٓٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 . 1ٓٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .ٕ٘ٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .5ٖٗ/ٔ( روح المعانً: 1)
 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: 5)
 .5ٖٕ-1ٖٕ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 . 5ٓٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)



ما ٌدعون إلٌه من حك، وال ٌمولون  ومنها: أن هإالء لد طبع هللا على للوبهم فبل ٌسمعون - ٕ
 به؛ فُهْم: }صم بكم عمً فهم ال ٌعملون{.

ومنها: أن لهإالء أمثاالً ٌدعون بدعوى الجاهلٌة، كؤولبن الذٌن ٌدعون إلى المومٌة: فإن  - ٖ
مثلهم كمثل الذي ٌنعك بما ال ٌسمع إال دعاًء، ونداًء؛ وهذه الدعوى ال ٌفكر الدعاة لها فٌما ٌترتب 

ها من تفرٌك المسلمٌن، وتمزٌك وحدتهم، وكونهم ٌجعلون الرابطة هً اللؽة، أو المومٌة، علٌ
فٌدخل فٌها ؼٌر المسلم ممن تشملهم المومٌة، وٌخرج بها مسلمون كثٌرون ممن ال تشملهم 
المومٌة؛ لكن الرابطة الدٌنٌة التً لال هللا سبحانه وتعالى فٌها: }إنما المإمنون إخوة{ ]الحجرات: 

ولو كان  -؛ وتخرج من لٌس بمإمن -ولو من ؼٌر العرب  -[ ؛ هذه تدخل جمٌع المإمنٌن ٓٔ
؛ فهذا إبراهٌم علٌه السبلم لال هللا عز وجل عنه: }وما كان استؽفار إبراهٌم ألبٌه إال عن -عربٌاً 

[ ؛ ولد ٗٔٔموعدة وعدها إٌاه فلما تبٌن له أنه عدو هلل تبرأ منه إن إبراهٌم ألواه حلٌم{ ]التوبة: 
حثنا هللا عز وجل على التؤسً بإبراهٌم علٌه السبلم، حٌث لال سبحانه وتعالى: }لد كانت لكم 
أسوة حسنة فً إبراهٌم والذٌن معه إذ لالوا لمومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون هللا كفرنا 

[ ، ولما لال ٗ]الممتحنة:  بكم وبدا بٌننا وبٌنكم العداوة والبؽضاء أبداً حتى تإمنوا باهلل وحده{
[ لال هللا عز وجل له: ٘ٗنوح علٌه السبلم: }رب إن ابنً من أهلً وإن وعدن الحك{ ]هود: 

[ ؛ فكون الناس انجرفوا فً هذه الدعوى ٘ٗ}إنه لٌس من أهلن إنه عمل ؼٌر صالح{ ]هود: 
ما ال ٌسمع إال دعاًء هو داخل فً هذه اآلٌة: أنهم كمثل الذي ٌنعك ب -دعوى المومٌة  -الباطلة 
 ونداًء.

 المرآن
ِ إِْن كُْنتُْم إٌِ اهُ تَْعبُُدو ({ 1َٕٔن )}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا كُلُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاكُْم َواْشكُُروا ّلِِل 

 [1ٕٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
اكم، وال تكونوا كالكفار الذٌن ٌا أٌها المإمنون كلوا من األطعمة المستلَذَّة الحبلل التً رزلن

ٌحرمون الطٌبات، وٌستِحلُّون الخبابث، واشكروا هلل نعمه العظٌمة علٌكم بملوبكم وألسنتكم 
 وجوارحكم، إن كنتم حمًا منمادٌن ألمره، سامعٌن مطٌعٌن له، تعبدونه وحده ال شرٌن له.

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة:  : "ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله، [،أي2ٕٔلوله تعالى:} 
 .(ٔ)وألروا هلل بالعبودٌة، وأذعنوا له بالطاعة"

 .(ٕ)لال الصابونً:" خاطب المإمنٌن ألنهم الذٌن ٌنتفعون بالتوجٌهات الربانٌة" 
إن وصؾ اإلٌمان للمنادى؛ وتصدٌر الحكم بالنداء ٌدل على االهتمام لال ابن عثٌمٌن:"  

 .(ٖ)ٌستلزم انتباه المنادى"به؛ ألن النداء 

لوله تعالى:}كُلُوا ِمْن َطٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاكُْم{، أي:" كلوا من المستلذات وما طاب من الرزق 
الحبلل الذي رزلكم هللا إٌِاه"
(ٗ). 

لال الطبري:أي:" اطعَموا من َحبلل الرزق الذي أحللناهُ لكم، فطاب لكم بتحلٌلً إٌاه  
موَن أنتم، ولم أكن حرمته علٌكم، من المطاعم والمشارب"لكم، مما كنتم  تحّرِ

(٘). 
لال الثعلبً: أي:" من حبلالت }ما رلناكم{، من الحرث واألنعام وسابر المؤكوالت  
 .(ٙ)والنعم"

                                                             

 .ٖٙٔ/ٖ( تفسٌر الطبري:  ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٕ)
 .ٕٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .2ٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٙ)



أخرج ابن أبً حاتم عن الحسن، فً لوله:}كلوا من طٌبات ما رزلناكم{، أما إنه لم ٌذكر  
 نحو ذلن. (ٕ). وروي عن مماتل(ٔ)تنتهون إلى حبلله" أحمركم وأصفركم ولكنه لال:

 .(ٖ)واألمر فً لوله} كُلُوا{، هو لبلمتنان، واإلباحة
لال المفسرون: "هذا أمر إباحة ال ندب، وال إٌجاب، وأراد بالطٌبات: الحبلالت من الحرث 

 .(ٗ)والنعم وما حرمه المشركون على أنفسهم منها"
 :(٘)نا على لولٌن{ هولد اختلؾ فً داللة: }ِمن 

 أحدهما: الظاهر أنها لبٌان الجنس؛ والمراد بـ )الطٌب( : الحبلل فً عٌنه، وكسبه.
 والثانً: ولٌل: أنها للتبعٌض، والمراد بـ )الطٌب( : المستلذ، والمستطاب.

ٌِّباِت ما َرَزْلناكُْم {، من مستلذاته، ألّن كل ما رزله   لال صاحب الكشاؾ: لوله:" }ِمْن َط
َّللاَّ ال ٌكون إال حبلل"
(ٙ). 

 .(2)للت:  وهذا عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فمد ٌكون حراما 
ِ{]البمرة:   .(1)[، " أي واشكروا هللا على نعمه"2ٕٔلوله تعالى:}َواْشكُُروا ّلِِلَّ
 .(5)لال الثعلبً:أي:" على نعمته" 

لال البماعً: أي: "وخصوا شكركم بالمنعم الذي ال نعمة إال منه، وهذا بخبلؾ ما ٌؤتً فً 
 .(ٓٔ)سورة المإمنٌن خطاباً ألعلى طبمات الخلّص وهم الرسل"

لال الرازي: " لوله: }واشكروا هللا{ أمر: ولٌس بإباحة فإن لٌل: الشكر إما أن ٌكون   
بالملب أو باللسان أو بالجوارح، أما بالملب فهو إما العلم بصدور النعمة عن ذلن المنعم، أو 
العزم على تعظٌمه باللسان وبالجوارح، أما ذلن العلم فهو من لوازم كمال العمل، فإن العالل ال 
ان ٌنسى ذلن فإذا كان ذلن العلم ضرورٌا فكٌؾ ٌمكن إٌجابه، وأما العزم على تعظٌمه باللس

والجوارح فذلن العزم الملبً مع اإللرار بالسان والعمل بالجوارح، فإذا بٌنا أنهما ال ٌجٌبان كان 
العزم بؤن ال ٌجب أولى، وأما الشكر باللسان فهو إما أن ٌمر باالعتراؾ له بكونه منعما أو 
ارح بالثناء علٌه فهذا ؼٌر واجب باالتفاق بل هو من باب المندوبات، وأما الشكر بالجو

واألعضاء فهو أن ٌؤتً بؤفعال دالة على تعظٌمه، وذلن أٌضا ؼٌر واجب، وإذا ثبت هذا فنمول: 
ظهر أنه ال ٌمكن المول بوجوب الشكر  للنا الذي تلخص فً هذا الباب أنه ٌجب علٌه اعتماد 

 .(ٔٔ)كونه مستحما للتعظٌم وإظهار ذلن باللسان أو بسابر األفعال إن وجدت هنان تهمة"

                                                             

 .1ٕٕ/ٔ(:ص٘ٔ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٕ)
الضرر عن النفس، ولد ٌكون مندوبا، وذلن أن ( لال الرازي: " اعلم أن األكل لد ٌكون واجبا، وذلن عند دفع ٖ)

الضٌؾ لد ٌمتنع من األكل إذا انفرد وٌنبسط فً ذلن إذا سوعد، فهذا األكل مندوب، ولد ٌكون مباحا إذا خبل عن 
هذه العوارض، واألصل فً الشًء أن ٌكون خالٌا عن العوارض، فبل جرم كان مسمى األكل مباحا وإذا كان 

 (.ٓٔ/٘}كلوا{ فً هذا الموضع ال ٌفٌد اإلٌجاب والندب بل اإلباحة.)تفسٌر الرازي: األمر كذلن كان لوله 
 .ٖٗ/ٕ، وانظر: تفسٌر الثعلبً:5٘ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .2ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
الى: }من طٌبات ما رزلناكم{ فإن ( لال الرازي: " احتج األصحاب على أن الرزق لد ٌكون حراما بموله تع2)

الطٌب هو الحبلل فلو كان كل رزق حبلال لكان لوله: }من طٌبات ما رزلناكم{ معناه من محلبلت ما أحللنا لكم، 
فٌكون تكرارا وهو خبلؾ األصل، أجابوا عنه بؤن الطٌب فً أصل اللؽة عبارة عن المستلذ المستطاب، ولعل 

 اعم واالستكثار من طٌباتها ممنوع منه.ألواما ظنوا أن التوسع فً المط
فؤباح هللا تعالى ذلن بموله: كلوا من لذابذ ما أحللناه لكم فكان تخصٌصه بالذكر لهذا المعنى.)تفسٌر الرازي: 

٘/ٔٓ.) 
 . ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٖٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر البماعً: ٓٔ)
 .5ٔٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)



كر(فً اللؽة: الثناء؛ وفً الشرع: المٌام بطاعة المنعم؛ وإنما فسرناها بذلن؛ ألن النبً و)الش
كلوا من الطٌبات  ملسو هيلع هللا ىلص لال: "إن هللا أمر المإمنٌن بما أمر به المرسلٌن، فمال تعالى: }ٌا أٌها الرسل

ت ما رزلناكم واشكروا هلل واعملوا صالحاً{، ولال تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا كلوا من طٌبا
؛ فالشكر الذي أُمر به المإمنون بإزاء العمل الصالح الذي أُمر به المرسلون؛ والمرآن ٌفسر (ٔ){"

 ً  .(ٔ)بعضه بعضا
[، أي" إِن كنتم تخصونه بالعبادة وال 2ٕٔلوله تعالى:}إِْن ُكْنتُْم ِإٌَّاهُ تَْعبُُدوَن{]البمرة: 

 .(ٕ)تعبدون أحداً سواه"
 .(ٖ)بري:أي: "إن كنتم منمادٌن ألمره سامعٌن مطٌعٌن"لال الط

 :(ٗ)ولد ذكر الرازي لهذه اآلٌة ثبلثة أوجه من التفسٌر
ِ{ إن كنتم عارفٌن باهلل وبنعمه، فعبر عن معرفة هللا تعالى بعبادته،  أحدها: }َواْشُكُروا ّلِِلَّ

 إطبللا إلسم األثر على المإثر.
 ثانٌها: معناه: إن كنتم ترٌدون أن تعبدوا هللا فاشكروه، فإن الشكر رأس العبادات. 

ِ{ الذي رزلكم هذه النعم، }إِْن كُْنتُْم إٌَِّاهُ تَْعبُُدوَن{ أي إن صح أنكم  وثالثها: }َواْشكُُروا ّلِِلَّ
 تخصونه بالعبادة وتمرون أنه سبحانه المنعم ال ؼٌره.

كانت العبادة هلل واجبة علٌكم بؤنه إلهكم، فالشكر له واجب بؤنه  لال الواحدي:" أراد: إن 
 .(٘)محسن إلٌكم، فمعنى الشرط هاهنا: المظاهرة فً الحجاج"

 .(ٙ)لال لتادة:" كرامة أكرمكم هللا بها، فاشكروا هلل نعمته" 

و)العبادة(هً :التذلل هلل عز وجل بالطاعة؛ وذلن بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه؛  
؛ ٌعنً: إن كنتم تعبدونه حماً فكلوا من -ٌعنً مذلبلً للسالكٌن  -مؤخوذة من لولهم: طرٌك معبَّد 

 .(2)رزله، واشكروا له
لال البماعً: "ولما كان الشكر ال ٌصح إال بالتوحٌد علمه باختصاصهم إٌاه بالعبادة فمال  

اصه بذلن سبب للشكر، فإذا انتفى االختصاص :}إِْن كُْنتُْم إٌَِّاهُ{، أي وحده، } تَْعبُُدوَن{، فإن اختص
ً إذا انتفى المسبب الذي هو الشكر انتفى االختصاص ألن  الذي هو السبب انتفى الشكر، وأٌضا

 .(1)السبب واحد، فهما متساوٌان ٌرتفع كل واحد منهما بارتفاع اآلخر"
هنا بالذكر لال اإلمام الطبري: وأن هذه اآلٌة "تؤكٌد لؤلمر األول، وخص المإمنٌن  

تفضٌبل، والمراد باألكل االنتفاع من جمٌع الوجوه. ولٌل : هو األكل المعتاد. وفً صحٌح مسلم 
عن أبً هرٌرة رضً َّللّا عنه لال: لال رسول َّللّا صلى َّللّا علٌه وسلم : "أٌها الناس، إن هللا 

ُسُل كُلُوا طٌب ال ٌمبل إال طًٌبا، وإن هللا أمر المإمنٌن بما أمر به المرسلٌن، فم ال : } ٌَا أٌََُّها الرُّ
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن ِٔ٘مَن الطٌَِّّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلًحا إِّنًِ بَِما تَْعَملُوَن َعِلٌٌم { ]المإمنون :  [ ولال : } 

ٌِّبَاِت َما َرَزْلنَاكُْم { ثم ذكر الرجل ٌطٌُل السفر أشعث أؼبر، ٌمدُّ ٌدٌ ه إلى السماء آَمنُوا كُلُوا ِمْن َط

                                                             
[ ٘ٙ] ٖٕٙٗ: لبول الصدلة من الكسب الطٌب، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ1أخرجه مسلم ص (ٔ)

ٔٓٔ٘. 
 .2ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 . ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 
 .ٖٙٔ/ٖ(تفسٌر الطبري:  ٖ)
 .ٓٔ/٘( انظر: تفسٌر الرازي: ٗ)
 .5٘ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
 .1ٕٕ/ٔ(:صٙٔ٘ٔاتم)( أخرجه ابن أبً حٙ)
 .٘ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر البماعً: 1)



: ٌا رب، ٌا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، وملبسه حرام، وؼُذي بالحرام، فؤنى ٌستجاب 
 .(ٔ)لذلن"

 الفوابد:
ه هللا الخطاب إلى المإمنٌن، فهم أهل لتوجٌه  - ٔ من فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلٌمان، حٌث وجَّ

 الخطاب إلٌهم؛ لموله تعالى: } ٌا أٌها الذٌن آمنوا {.
منها: األمر باألكل من طٌبات ما رزق هللا؛ لموله تعالى: } كلوا من طٌبات ما و - ٕ

 رزلناكم {؛ وهو للوجوب إن كان الهبلن، أو الضرر بترن األكل.
ومنها: أن الخبابث ال ٌإكل منها؛ لموله تعالى: } من طٌبات ما رزلناكم {؛ والخبابث  - ٖ

 {.محرمة؛ لموله تعالى: } وٌحرم علٌهم الخبابث 
ومنها: أن ما ٌحصل علٌه المرء من مؤكول فإنه من رزق هللا؛ ولٌس لئلنسان فٌه إال  - ٗ

 [ .2٘السبب فمط؛ لموله تعالى: }ما رزلناكم{ ]البمرة: 
ومنها: توجٌه المرء إلى طلب الرزق من هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ما رزلناكم {؛  - ٘

 وتعالى فلنطلبه منه مع فعل األسباب التً أمرنا بها.فإذا كان هذا الرزق من هللا سبحانه 
 ومنها: وجوب الشكر هلل؛ لموله تعالى: } واشكروا هلل {. - ٙ
 ومنها: وجوب اإلخبلص هلل فً ذلن؛ ٌإخذ ذلن من البلم فً لوله تعالى: } هلل {. - 2
 ن {.ومنها: أن الشكر من تحمٌك العبادة؛ لموله تعالى: } إن كنتم إٌاه تعبدو - 1
ومنها: وجوب اإلخبلص هلل فً العبادة؛ ٌإخذ ذلن من تمدٌم المعمول فً لوله تعالى: }  - 5

 إٌاه تعبدون {.
 ومنها: إثبات رحمة هللا سبحانه وتعالى بعباده من وجهٌن: - ٓٔ

 أوالً: من أمره إٌاهم باألكل من الطٌبات؛ ألن بذلن حفظاً لصحتهم.

 ناكم {؛ فإن الرزق ببل شن من رحمة هللا.ثانٌاً: من لوله تعالى: } ما رزل
من لوله تعالى: } كلوا {، و} اشكروا {، و} تعبدون {؛ كل  ومنها: الرد على الجبرٌة - ٔٔ

هذه أضٌفت إلى فعل العبد؛ فدل على أن للعبد فعبًل ٌوجه إلٌه الخطاب بإٌجاده؛ ولو كان لٌس 
 ؾ ما ال ٌطاق.للعبد فعل لكان توجٌه الخطاب إلٌه بإٌجاده من تكلٌ

ومنها: التندٌد بمن حرموا الطٌبات، كؤهل الجاهلٌة الذٌن حرموا الساببة، والوصٌلة،  - ٕٔ
 والحام.

 المرآن
ِ فََمِن اْضُطر   ٌِْر ّللا  َم َولَْحَم اْلِخْنِزٌِر َوَما أُِهل  بِِه ِلؽَ ٌْتَةَ َوالد  ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ ٌَْر بَاغٍ َوالَ }إِن َما َحر  َعاٍد  َؼ

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ٌِْه إِن  ّللا   [1ٖٔ({ ]البمرة : 1ٖٔفاََل إِثَْم َعلَ
 التفسٌر:

إنما حرم هللا علٌكم ما ٌضركم كالمٌتة التً لم تذبح بطرٌمة شرعٌة، والدم المسفوح، ولحم 
لكم أكل هذه الخنزٌر، والذبابح التً ذبحت لؽٌر هللا، وِمْن فَْضِل هللا علٌكم وتٌسٌره أنه أباح 

المحرمات عند الضرورة. فمن ألجؤته الضرورة إلى أكل شًء منها، ؼٌر ظالم فً أكله فوق 
حاجته، وال متجاوز حدود هللا فٌما أُبٌح له، فبل ذنب علٌه فً ذلن. إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم 

 بهم.
َم َولَحْ  ٌْتَةَ َوالدَّ ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ م 2َٖٔم اْلِخْنِزٌِر{]البمرة:لوله تعالى: }إِنََّما َحرَّ [، أي: " ما حرَّ

 .(ٕ)علٌكم إال المٌتة والدم ولحم الخنزٌر"
 .(ٖ)لال الصابونً:" أي: ما حّرم علٌكم إال الخبابث كالمٌتة والدم ولحم الخنزٌر"

 .(ٔ)لال الحسن:" نعم، حرم هللا المٌتة والدم ولحم الخنزٌر"

                                                             

 (.515ٕ( وسنن الترمذي برلم )٘ٔٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )1ٕٖ/ٕ(المسند )ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.2ٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٓٔ/ٔ( ثفوة التفاسٌر:ٖ)



؛ والدلٌل أنه حرم أكلها اآلٌة التً لبلها: }ٌا أٌها لال ابن عثٌمٌن: أي حرم علٌكم أكلها 
ٌْكُُم 2ٕٔالذٌن آمنوا كلوا من طٌبات ما رزلناكم{ ]البمرة:  َم َعلَ [ ؛ ثم لال تعالى: }ِإنََّما َحرَّ

ٌْتَةَ{؛ فكؤنه لال:  ٌْتَةَ... { أي فبل تؤكلوها« كلوا»اْلَم ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ  .(ٕ)"ثم استثنى فمال: }إِنََّما َحرَّ
لال الزجاج:أي" ما حرم علٌكم إال المٌتة، والدم ولحم الخنزٌر، ألن)إنما(، تؤتً إثباتا لما ٌذكر 

 :(ٖ)بعدها لما سواه، لال الشاعر
 أنا الزابد الحامً الذمار وإنما      ٌدافع عن أحسابهم أنا أو مثلً

 .(ٗ)المعنى ما ٌدافع عن أحسابهم إال أنا أو مثلً"

 .(٘)""بمعنى المنعو)التحرٌم(:  
ٌْتََة{ فً اللؽة: "ما مات حتؾ أنفه   ؛ أما فً الشرع: -ٌعنً بؽٌر فعل من اإلنسان  -و}اْلَم

كالذي مات حتؾ أنفه؛ أو ذبح على ؼٌر اسم هللا؛ أو ذبح ولم ، (ٙ)فهً ما مات بؽٌر ذكاة شرعٌة
 .(ٔ)ٌنهر الدم؛ أو ذكاه من ال تحل تذكٌته، كالمجوسً مثبل

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٕ/ٔ(:ص2ٔ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٕٓ٘/ٕابن عثٌمٌن:( تفسٌر ٕ)
/ ٗ؛ وخزانة األدب 52ٖ؛ والجنى الدانً ص1٘؛ وتذكرة النحاة صٖ٘ٔ/ ٕالبٌت للفرزدق فً دٌوانه (ٖ)

؛ 5٘ٔ/ ٕ"لبل"؛ والمحتسب  ٕٓٓ/ ٘ٔ؛ ولسان العرب 2ٔ1/ ٕ؛ وشرح شواهد المؽنً 5ٙٔ/ ٔ؛ والدرر ٘ٙٗ
؛ وألمٌة بن أبً الصلت فً 22ٕ/ ٔالنحوٌة ؛ والمماصد 5ٖٓ/ ٔ؛ ومؽنً اللبٌب ٕٓٙ/ ٔومعاهد التنصٌص 

"أنن"؛ وهمع  ٖٔ/ ٖٔ؛ ولسان العرب ٕٕٗ/ 2، ٗٔٔ، ٔٔٔ/ ٕ؛ وببل نسبة فً األشباه والنظابر 1ٗدٌوانه ص
 .ٕٙ/ ٔالهوامع 

َمار َوإِنََّما الدٌوان: ورواٌة   ثِْلًٌَُدافُِع َعْن أَْحَسابِِهْم أَنَا أَْو مِ      أَنَا الذابُد اْلَحاِمً الذِّ
 .و)الذابد(: المدافع. األحساب: الشرؾ والمجد، أو مفاخر اآلباء واألجداد. الذمار: كل ما ٌجب الحفاظ علٌه

 .المعنى: ٌمول: إنه حامً مجد وشرؾ ومآثر لومه، وال ٌستطٌع المٌام بهذه المهمة إال هو ومثله
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
ٌُْد اْلَبْحِر َوَطعَاُمهُ َمتَاًعا لَكُْم َوِللسٌََّّاَرةِ { (ولد ٙ) خصص الجمهور من ذلن مٌتة البحر لموله تعالى : } أُِحلَّ لَكُْم َص

[ على ما سٌؤتً ، وحدٌث العنبر فً الصحٌح وفً المسند والموطؤ والسنن لوله ، علٌه السبلم ، 5ٙ]المابدة : 
مٌتته" وروى الشافعً وأحمد وابن ماجة والدارلطنً من حدٌث ابن عمر  فً البحر : "هو الطهور ماإه الحل

مرفوًعا : "أحلت لنا مٌتتان ودمان: السمن والجراد ، والكبد والطحال" وسٌؤتً تمرٌر ذلن فً سورة المابدة. ان 
 شاء هللا.

، 52/ ٕ"المسند" ( كتاب الصٌد، باب: صٌد الحٌتان والجراد، وأحمد فً 1ٕٖٔ]والحدٌث: أخرجه ابن ماجه )
، والدارلطنً فً ٖٖٔ/ ٕ، والعمٌلً فً "الضعفاء الكبٌر" ٕٓٙوعبد بن حمٌد فً "المنتخب من مسنده" ص

، كلهم من طرٌك عبد ٕٗ٘/ ٔ، والبٌهمً فً "سننه" 2ٕٔ/ ٗ، وابن عدي فً "الكامل" 2ٕٕ/ ٗ"سننه" 
، من طرٌك 52ٖعدي فً "الكامل" / الرحمن بن زٌد بن أسلم، عن أبٌه عن ابن عمر مرفوعا وأخرجه ابن 

عبد الرحمن وأسامة وعبد هللا بنً زٌد بن أسلم وبنو زٌد متكلم فٌهم. ولد صحح الحدٌث مولوفا أبو زرعة فً 
، والبٌهمً وهو مولوؾ له حكم الرفع. ٌنظر: "حاشٌة أبً الطٌب على سنن الدارلطنً" 2ٕٔٔ"علل الحدٌث" 

 [.ٔٔٔ/ ٖ، "السلسلة الصحٌحة" 2ٕٕ/ ٗ
ولبن المٌتة وبٌضها المتصل بها نجس عند الشافعً وؼٌره ؛ ألنه جزء منها. ولال مالن فً رواٌة : هو طاهر 
إال أنه ٌنجس بالمجاورة ، وكذلن أنفحة المٌتة فٌها الخبلؾ والمشهور عندهم أنها نجسة ، ولد أوردوا على 

هاهنا : ٌخالط اللبن منها ٌسٌر ، وٌعفى عن  أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس ، فمال المرطبً فً تفسٌره
للٌل النجاسة إذا خالط الكثٌر من المابع. ولد روى ابن ماجة من حدٌث سٌؾ بن هارون ، عن سلٌمان التٌمً ، 
 عن أبً عثمان النهدي ، عن سلمان سبل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن السمن والجبن والفراء ، فمال : "الحبلل ما أحل هللا

( 2ٖٖٙفً كتابه ، والحرام ما حرم هللا فً كتابه ، وما سكت عنه فهو مما عفا عنه".] سنن ابن ماجة برلم )
( من طرٌك سٌؾ بن هارون به ولال : "هذا حدٌث ؼرٌب ال نعرفه 2ٕٙٔورواه الترمذي فً السنن برلم )

بً عثمان ، عن سلمان لوله ، وكؤن مرفوعا إال من هذا الوجه". وروى سفٌان وؼٌره عن سلٌمان التٌمً ، عن أ
الحدٌث المولوؾ أصح ، وسؤلت البخاري عن هذا الحدٌث فمال : ما أراه محفوظا ، روى سفٌان عن سلٌمان 
التٌمً عن أبً عثمان ، عن سلمان مولوفا ، لال البخاري : "وسٌؾ بن هارون ممارب الحدٌث ، وسٌؾ بن دمحم 

 (.1ٔٗ/ٔكثٌر:  ، عن عاصم ذاهب الحدٌث"[.)تفسٌر ابن



 .(ٕ)الواحدي: "المٌتة: ما فارلته الروح من ؼٌر ذكاة مما ٌذبح"لال  
لال الجصاص: "المٌتة فً الشرع: اسم حٌوان المٌت ؼٌر المذكى، ولد ٌكون مٌتة بؤن ٌموت 
حتؾ أنفه من ؼٌر سبب ألدمً فٌه، ولد ٌكون مٌتة لسبب فعل آدمً إذا لم ٌكن فعله على وجه 

 .(ٖ)الذكاة المبٌحة له"

أراد به الدم الجاري، ٌدل علٌه لوله عز وجل: } أَْو َدًما َمْسفُوًحا {]األنعام: : "و}الدم{ 
 .(ٗ)[ممٌد، وهذه اآلٌة مخصوصة بالسنة"٘ٗٔ

معروؾ؛ والمراد به هنا الدم المسفوح دون الذي ٌبمى فً « الدم»لال ابن عثٌمٌن: " و
د فٌما أوحً إلً محرماً على طاعم اللحم، والعروق، ودم الكبد، والملب؛ لموله تعالى: }لل ال أج

 .(٘)["ٌ٘ٗٔطعمه إال أن ٌكون مٌتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزٌر فإنه رجس{ ]األنعام: 
فكانت العرب تجعل الدم فً المباعر وتشوٌها ثم تؤكلها، فحرم هللا لال الراي: وأما }الدم{: 

 .(ٙ)الدم"
 .(2)عذرات"و)الخنزٌر(: "حٌوان معروؾ لذر؛ لٌل: إنه ٌؤكل ال

 .(1)"أراد الخنزٌر بجمٌع أجزابه، لكنه خص اللحم ألنه الممصود باألكل" لال الواحدي:
ٌْتََة{]البمرة:  :(5)[، على وجهٌن2ٖٔولد اختلفت المراءة فً لوله تعالى:}اْلَم

ٌْتةَ{بالتخفٌؾ، ومعناه فٌها التشدٌد، وهً لؽة: مثل: هٌن وهٌن، ولٌن ولٌن،  أحدهما: }اْلَم
 : (ٓٔ)وكما لال الشاعر 

ٌُِّت األْحٌَاءِ  ٌُْت َم ٌٍْت         إِنََّما الَم ٌَْس َمْن َماَت فَاْستََراَح بَِم  لَ
 .(ٔٔ)فجمع بٌن اللؽتٌن فً بٌت واحد، فً معنى واحد

 .(ٕٔ)ألجود فً المراءة: }المٌتة{، بالتخفٌؾ"لال الزجاج:" وا
ٌّتَةَ{، بالتشدٌد، لرأ بها أبو جعفر والثانً:} اْلَم
فً كل المرآن، وحملوها على األصل، ولالوا : (ٖٔ)

ٌِْوت(، )فٌعل(، من الموت، ولكن )الٌاء( الساكنة و )الواو( المتحركة لما اجتمعتا،  إنما هو )َم
بت )الواو( )ٌاء( وشددت، فصارتا )ٌاء( مشددة، كما فعلوا ذلن و)الٌاء( مع سكونها متمدمة، لل

                                                                                                                                                                               

. وذكر المرطبً عن ابن عطٌة أنه نمل عن الحسن البصري : أنه سبل ٕٓ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
عن امرأة عملت عرًسا للعبها فنحرت فٌه جزوًرا فمال : ال تإكل ألنها ذبحت لصنم ؛ وأورد المرطبً عن 

للمسلمٌن ، فمالت : ما ذبح لذلن الٌوم فبل تؤكلوه ،  عابشة أنها سبلت عما ٌذبحه العجم فً أعٌادهم فٌهدون منه
وكلوا من أشجارهم". ثم أباح تعالى تناول ذلن عند الضرورة واالحتٌاج إلٌها ، عند فمد ؼٌرها من 

 (.1ٕٗ/ٔاألطعمة.)تفسٌر ابن كثٌر: 
 شرعٌة. وهللا أعلم. .وهذا تعرٌؾ نالص، ألنه لم ٌدخل فٌه أٌضا ما ذبح بطرٌمة ؼٌر52ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 . ٕٖٔ/ٔ( أحكام المرآن: ٖ)
 .ٗٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٕٓ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .5ٕٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٕٓ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .5ٕٔ/٘، وانظر:مفاتٌح الؽٌب: 51ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .5ٖٔ-1ٖٔ، وتفسٌر الطبري: 2ٕٔ-ٕٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
، وتهذٌب  ٕٕ٘، ومعجم الشعراء :  ٘( البٌت لعدي الرعبلء الؽسانً، والرعبلء أمه، انظر: األصمعٌات : ٓٔ)

، وشرح شواهد المؽنً :  12ٔ:  ٗ، والخزانة  ٔ٘، واللسان )موت( وحماسة ابن الشجرى :  1ٗٗاأللفاظ : 
 . من أبٌات جٌدة صادلة ، ٌمول بعده :  1ٖٔ
ٌُْت َمْن ٌَِعٌُش ذَِلٌبلً       َكاِسفًا بَالُهُ لَِلٌَل الّرَجاءِ إِنََّما   الَم

 فَؤَُناٌس ٌَُمصَُّصوَن ثَِماًدا     َوأُنَاٌس ُحلُولُُهْم فًِ الَماء
 الثماد الماء الملٌل ٌبمى فً الحفر . وما أصدق ما لال هذا األبً الحر .

 .ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٖٕٗ/ٔ: ( معانً المرآنٕٔ)
 .ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٖٔ)



فً )سٌد وجٌد(، لالوا : ومن خففها، فإنما طلب الخفة، والمراءةُ بها على أصلها الذي هو أصلها 
 .(ٔ)أولى

لال الطبري: "الصواب أن التخفٌؾ والتشدٌد فً )ٌاء( )المٌتة( لؽتان معروفتان فً المراءة 
 .(ٕ)فبؤٌهما لرأ ذلن المارئ فمصٌب، ألنه ال اختبلؾ فً معنٌٌهما"وفً كبلم العرب، 

ٌْت( و)مٌّت(، من وجهٌن وفّرق أبو حاتم وؼٌره، بٌن لفتً)م
(ٖ): 

ٌْت(: بالتخفٌؾ، الذي فارله الروح.  أحدهما: أن )الم
ٌّت(: بالتشدٌد، الذي لم ٌمت بعد وهو ٌموت، لال تعالى: }إِنََّن َمٌٌِّت وَ  ِإنَُّهْم الثانً: أن )الم

 : (ٗ)[، ومنه لول الشاعر َٖٓمٌِّتُوَن{ ]الزمر : 
ٌُِّت األْحٌَاءِ  ٌُْت َم ٌٍْت         إِنََّما الَم ٌَْس َمْن َماَت فَاْستََراَح بَِم  لَ

لال المرطبً:"ولم ٌمرأ أحد بتخفٌؾ ما لم ٌمت، إال ما روى البزي عن ابن كثٌر }َوَما هَُو 
 : (٘)والمشهور عنه التثمٌل، وأما لول الشاعر[ 2ٔبَِمٌٍِّت{ ]إبراهٌم : 

ٌٌْت ِمْن تَِمٌمِ  َن أْن ٌَِعٌَش فَِجْا بَِزادِ         إِذَا َما َماَت َم  فََسرَّ
فبل أبلػ فً الهجاء من أنه أراد المٌت حمٌمة، ولد ذهب بعض الناس إلى أنه أراد من 

 .(ٙ)شارؾ الموت، واألول أشهر"
َم َولَْحَم كما اختلفت المراءة فً لول  ٌْتََة َوالدَّ ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ ه تعالى:} إِنََّما َحرَّ

 :(2)[ على وجوه2ٖٔاْلِخْنِزٌِر{]البمرة:
أحدها: لرأ أبو عبد الرحمن السلمً: }إنما حُرم{، خفٌفة الراء مضمومة، و}المٌتةُ والدُم ولحُم 

 الخنزٌر{، رفعا على أن الفعل لها.
م{ بضم الحاء وكسر الراء وتشدٌدها ورفع ما بعده  الثانً: وروى عن أبً جعفر: إنه لرأ :}ُحّرِ

 :(1)وله وجهان
 أحدهما: إن الفاعل ؼٌر مسمى.
 والثانً: وإما على خبر )إن(.

لال الزجاج:" والذي أختاره أن ٌكون )ما( تمنع )إن( من العمل، فاالختٌار ما علٌه جماعة 
 .(5)المراء إلتباع السنة، وصحته فً المعنى"

ُم َولَْحُم اْلِخْنِزٌِر{، الرفع على خبر )إن(، وهً لراءة ابن  ٌْتَةُ َوالدَّ ٌْكُُم اْلَم َم َعلَ والثالث: } َحرَّ
 أبً عبلة. 

الرابع: ولرأ البالون: }حّرم علٌكم المٌتةَ{، نصبا على إٌماع الفعل، وجعلوا }إنما{، كلمة واحدة 
 تؤكٌدا وتحمٌما.

                                                             

 .ٕٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: 5ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٗٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: 5ٖٔ/ٖ(انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
ان )موت( وحماسة ابن ، واللس 1ٗٗ، وتهذٌب األلفاظ :  ٕٕ٘، ومعجم الشعراء :  ٘( انظر: األصمعٌات : ٗ)

 .1ٖٔ، وشرح شواهد المؽنً :  12ٔ:  ٗ، والخزانة  ٔ٘الشجرى : 
، 1ٓٗ، ومعجم الشعراء 5ٕ٘/ٕ، والحماسة البصرٌة 1٘( البٌت لٌزٌد بن الصعك فً: أشعار العامرٌٌن ٘)

بً مهوش ، وله أو ألبً المهوش )أو المهوس( فً اللسان )لفؾ، لمم( ، والتاج )لفؾ( ، وأل11ٕوااللتضاب 
، 5ٓٔ/ٔ)طبعة المعارؾ( ، وببل نسبة فً البٌان والتبٌٌن  ٓٓٔ/ٔالفمعسً أو أبً الهوس األسدي فً الكامل 

، والبٌت الثالث 1ٓ٘، والمعانً الكبٌر ٖٔ، وأدب الكاتب ٖٕٓ/ٕ، وعٌون األخبار 5ٖ٘/ٕومجمع األمثال 
( . واألول 5ٖٗ) 2ٕ٘، وثمار الملوب ٕٖٔ/ٖ، وببل نسبة فً البٌان 1ٖٕ/ٕألبً المهوش فً رسابل الجاحظ 

 ببل نسبة فً السان )عفر(.
 .2ٕٔ-ٕٙٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .5ٕٔ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن:5)



[،أي: "وما ذُبح لآللهة واألوثان ٌُسمى 2ٖٔبه لؽٌر هللا {]البمرة:لوله تعالى: } وما أهلَّ  
 .(ٔ)علٌه بؽٌر اسمه، أو لُصد به ؼٌُره من األصنام"

أي وما ذبح لؤلصنام فذكر علٌه اسم ؼٌر هللا كمولهم باسم البلت  لال الصابونً:" 
 .(ٕ)والعّزى"

ذبحه مثل أن ٌمول: )باسم المسٌح(، لال ابن عثٌمٌن: "المراد ما ذكر علٌه اسم ؼٌر هللا عند 
 .(ٖ)أو )باسم جبرٌل(، أو )باسم البلت(، ونحو ذلن"

لال الزجاج:" أي ما رفع فٌه الصوت بتسمٌة ؼٌر هللا علٌه وهذا موجود فً اللؽة، ومنه اإلهبلل 
 .(ٗ)بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبٌة"

 .(٘) و)اإلهبلل( هو رفع الصوت  
فكل رافع صوته فهو مهل، لال ابن  ،أصله رفع الصوت :هبلللال األصمعً: "اإل 
 :(ٙ)أحمر

 ٌهل  بالفرلد ركبانها         كما ٌهل الراكب المعتمر 

هذا معنى اإلهبلل فً اللؽة، ثم لٌل للمحرم: مهل، لرفعه الصوت بالتلبٌة، ٌمال: أهل فبلن 
بالتلبٌة عند اإلحرام، والذابح مهل، بحجة أو عمرة، أي: أحرم بها؛ وذلن ألنه ٌرفع الصوت 
 .(2)وذلن ألنه كان ٌسمً األوثان عند الذبح، وٌرفع صوته بذكرها"

 .(ٔ)ومنه الحدٌث: "إذا استهل المولود ورث"
بوه آللهتهم، سموا اسم آلهتهم   لال الطبري: لٌل أن العرب كانوا إذا أرادوا ذبح ما لرَّ

أْصواتَهم، فجرى ذلن من أمرهم على ذلن، حتى لٌل لكل التً لربوا ذلن لها، وَجهروا بذلن 
(، فرفعهم أصواتهم بذلن هو )اإلهبلل(  ، جهر بالتسمٌة أو لم ٌجهر: )ُمِهلٌّ ى أو لم ٌُسّمِ ذابح، سمَّ
الذي ذكره هللا تعالى فمال :}وما أِهلَّ به لؽٌر هللا{، ومن ذلن لٌل للملبًِّ فً َحجة أو عمرة 

بالتلبٌة، واستهبلل المطر، وهو صوت ُولوعه على األرض، كما لال  }ُمِهّل{، لرفعه صوته
 :  (1)الشاعر

                                                             

 .5ٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .55ٗ/ٖ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٕٗ/ٔ( معانً المرآن:ٗ)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج:٘)
، "تفسٌر 2ٖٔ/ ٔ، "ؼرٌب الحدٌث" ألبً عبٌد ٓ٘ٔ/ ٔ، "مجاز المرآن" ٙٙ(البٌت فً "دٌوانه" ص ٙ)

 .ٕٖٓٔ/ ٘، 2ٔٗٔ، و 5٘٘ٔ/ ٖ، "لسان العرب" ٖٙٗٔ/ ٔ، الثعلبً ٖٓٔ/ ٕالسمعانً" 
عمرو بن أحمر بن العمرو بن تمٌم بن ربٌعة الباهلً، أبو الخطاب، أدرن اإلسبلم فؤسلم، وؼزا مؽازي واسمه 

الروم، وأصٌبت إحدى عٌنٌه هنان، ونزل الشام، وتوفً على عهد عثمان، وهو صحٌح الكبلم، كثٌر الؽرابب. 
 .ٖٕٕ، و"الشعر والشعراء" ص 1ٓ٘، و 2ٔ٘/ ٌٕنظر: "طبمات فحول الشعراء" 

، والمفردات" ص ٗٗ/ٕ، والثعلبً:5ٖٔ/ ٖ، وانظر: فً اإلهبلل: تفسٌر الطبري" 55ٗ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .15ٙٗ/ 1، واللسان" ٕٕ٘

، 5ٕٕٓ: فً المولود ٌستهل ثم ٌموت، حدٌث رلم 1ٔ، كتاب الفرابض، باب ٔٗٗٔأخرجه أبو داود ص (ٔ)
: إذا استهل لمولود ورث، حدٌث رلم 2ٔ ، كتاب الفرابض، بابٕٕٗٙوأخرجه بطرٌك آخر ابن ماجة ص

 2ٗٔ/ٙ(؛ فالحدٌث صحٌح بشواهده ]راجع اإلرواء 5ٗٔ/ٙ؛ ولال األلبانً فً اإلرواء: سنده صحٌح )2ٕ٘ٔ
 [.ٖ٘ٔ، ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ، أحادٌث رلم ٖٕ٘ – ٖٖٕ/ٔوالسلسلة الصحٌحة لؤللبانً  2ٕٓٔ، حدٌث رلم ٓ٘ٔ –
. والبطاح  ٗ٘، وشرح المفضلٌات :  2، البٌت رلم :  ٗ: لصٌدة : ( البٌت الحادرة الذبٌانً ، انظر: دٌوانه1)

جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهبلال : اشتد صوبه وولعه . والحرٌصة والحارصة : 
السحابة التً تحرص مطرتها وجه األرض ، أي تمشره من شدة ولعها . والنطاؾ جمع نطفة : وهً الماء الملٌل 

فً الدلو وؼٌره . ولوله : " بعٌد المملع " : أي بعد أن أللعت هذه السحابة . ورواٌة المفضلٌات : " ظلم  ٌبمى
 البطاح له " ولوله : " له " : أي من أجله .



ٌَْد الُمْملَعِ  َظلََم البَِطاَح لَهُ اْنِهبلُل َحِرٌَصٍة           فََصَفا النَِّطاُؾ لَهُ بُعَ
(ٔ)  

}وما أهلَّ به لؽٌر :ولد تعددت عبارات أهلهم العلم فً تفسٌر لوله تعالى  
 [، على وجهٌن:2ٖٔ:هللا{]البمرة
 ،(ٗ)ومجاهد ،(ٖ)لتادة، و(ٕ)ابن عباسوهذا لول ٌعنً: ما ذبح لؽٌر هللا. ا: أنه مأحده
 .(ٙ)وعطاء ،(٘)والضحان

وابن  ،(2)بن أنس الربٌعوهذا لول والثانً:أن  معنى ذلن: ما ذكر علٌه ؼٌر اسم هللا. 
 .(ٓٔ) ولٌس بن رافع األشجعً ،(5)عمبة بن مسلم التُّجٌبً، و(1)زٌد

وإن ذبحه مسلم لم ٌحل أكله، ولال أهل العلم: لو أن مسلما ذبح ذبٌحة ولصد "لال الكلبً: 
، وهذا الحكم فً ؼٌر ذبابح (ٔٔ)بذبحها التمرب إلى ؼٌر هللا صار مرتدا، وذبٌحته ذبٌحة مرتد 

]المابدة: أهل الكتاب، وذبابحهم تحل لنا، لموله تعالى: }وطعام الذٌن أوتوا الكتاب حل لكم{ 
٘"](ٕٔ). 

 .(ٖٔ)"[، أي: فمن "ألجؤته الضرورة لؤلكل2ٖٔ{]البمرة:فََمِن اْضطُرَّ لوله تعالى: }  
 .(ٗٔ)أي فمن ألجؤته ضرورة إلى أكل شًء من المحرمات" لال الصابونً:" 

أحوج وألجىء، وهو افتعل من الضرورة، وأصله من الضرر، لال الرازي: أي: فمن "
 .(٘ٔ)وهو الضٌك"
ابن كثٌر:" ثم أباح تعالى تناول ذلن عند الضرورة واالحتٌاج إلٌها ، عند فمد ؼٌرها لال 

 .(ٙٔ)من األطعمة"
لال الطبري:" والضرورة فوق الحاجة؛ فالحاجة كمال؛ والضرورة ضرورٌة ٌكون 

مت علٌكم من المٌتة  الضرر منها، لال الطبري: " فمن َحلَّت به َضرورة مجاعة إلى ما حرَّ
فبل إثم علٌه فً أكله إن  -وهو بالصفة التً وصفنا  -م الخنزٌر وما أهل به لؽٌر هللا والدم ولح

 .(2ٔ)أكله"
 ، فؤكله.(1ٔ)ٌمول: فمن أكره على أكله "بؽٌر اختٌاره"لال ابن كثٌر: " 
{]البمرة:وفً لوله تعالى: }    :(5ٔ)، وجهان من التفسٌر[2ٖٔفََمِن اْضُطرَّ

على أكله فؤكله فبل إثم علٌه، وهذا مذهب مجاهد، إذ لال:" فمن أكره أحدهما: أن المراد: 
 .(ٕٓ)الرجل ٌؤخذُه العدو فٌدعونه إلى معصٌة هللا"

                                                             

 .ٕٖٓ-5ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٔٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٕ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص1ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٖ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٓٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٗ)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (٘)
 .ٕٖٓ/ٖ(:ص2ٕٗٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٙ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗانظر: تفسٌر الطبري) (2)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص2ٕٙٗانظر: تفسٌر الطبري) (1)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (5)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص22ٕٗانظر: تفسٌر الطبري) (ٓٔ)
 .ٕٗٔ/ ٔ، و"المول المفٌد شرح كتاب التوحٌد" 2ٕٙ/ ٕٔ( انظر: "المؽنً" ٔٔ)
 .٘ٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٓٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٖٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٘ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 .1ٕٗ/ٔابن كثٌر: ( تفسٌر 1ٔ)
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٔ)
 .ٕٖٔ/ٖ(:ص 21ٕٗ( أخرجه الطبري)ٕٓ)



فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوؾ على نفس فبل إثم علٌه ،  والثانً:أن المعنى:
 وهو لول الجمهور .

{]البمرة:وفً لوله تعالى: }    :(ٔ)، لراءتان[2ٖٔفََمِن اْضُطرَّ
 لرأ بها نافع، وابن كثٌر، وابن عامر والكسابً.  ، ن}فمُن اضطر{ بضم النو إحداهما:

 والثانٌة: ولرأ البالون بالكسر.
أنه إذا التمى (، والكسر على أصل الحركة إللتماء الساكنٌن، لضمة )الطاءفالضم لبلتباع  

 .(ٕ) ساكنان كسر األول منهما
اء، استثنى عنها حال الضرورة، وهذه الضرورة لها سببان فلما حرم هللا تعالى تلن األشٌ 

أحدهما: الجوع الشدٌد، وأن ال ٌجد مؤكوال حبلال ٌسد به الرمك، فعند ذلن ٌكون مضطرا الثانً: 
 .(ٖ)إذا أكرهه على تناوله مكره، فٌحل له تناوله

ٌَْر بَاغٍ َوال َعادٍ  لوله تعالى: } أي : فً ؼٌر بؽً وال عدوان ، وهو  [، "2ٖٔ{]البمرة:َؼ
 .(ٗ)مجاوزة الحد"

ٌَْر بَاغٍ َوال َعادٍ  واختلؾ فً لوله تعالى: }  :(٘) [، على ثبلثة ألاوٌل2ٖٔ{]البمرة:َؼ
أحدها : ؼٌر باغ على اإلمام وال عاد على األمة بإفساد شملهم ، فٌدخل الباؼً على اإلمام 

 .(2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)لول مجاهد وأمته والعادي : لاطع الطرٌك ، وهو معنى
 :(1)واعترض اإلمام الطبري على هذا المول ولد ساق حجتٌن فً ذلن

إحداها: أن الباؼً والعادي، وإن كان كبلهما لد أتى فعبل محرًما، فإن إتٌان هذا الفعل 
من محارم هللا المحرم، ال ٌجعل لتل أنفسهما مباًحا لهما، إذ هو محرم علٌهما لبل إتٌانهما ما أتٌا 

 علٌهما .
والثانٌة: أن هللا لد رخص لكل مضطر أن ٌؤكل مما حرم علٌه، فاستثناء الباؼً والعادي 

من رخصة هللا للمضطر . ال ٌعد عنده تحرًٌما، بل هو رد إلى ما كان محرًما علٌهما لبل البؽً 
ن لد حرم علٌهما ما كان أو العدوان . ومع ذلن فإن هذا الرد إلى ما كان محرًما علٌهما، وإن كا

مرخًصا لهما ولكل مضطر لبل البؽً والعدوان، فإنه ال ٌرخص لهما لتل أنفسهما، وهو حرام 
 علٌهما لبل البؽً والعدوان .

إذن، فالواجب علٌهما أن ٌتوبا، ال أن ٌمتبل أنفسهما بالمجاعة، فٌزدادان إثًما إلى إثمهما، 
 أمر هللا .وخبلفًا إلى خبلفهما بالبؽً والعدوان 

والثانً : ؼٌر باغ فً أكله فوق حاجته وال عاد ٌعنً متعدٌاً بؤكلها وهو ٌجد ؼٌرها ، وهو 
 .(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)، وعكرمة(ٓٔ)، والحسن(5)لول لتادة

والثالث : ؼٌر باغٍ فً أكلها شهوة وتلذذاً وال عاد باستٌفاء األكل إلى حد الشبع ، وهو لول 
 .(ٗٔ)السدي

                                                             

 .ٓٓ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 5ٕٔ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: 2ٙٔ-2ٗٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٔ)
 .5ٕٔ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٕٔ/٘(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .1ٕٗ/ٔوتفسٌر ابن كثٌر:  ٕٖ٘-ٕٕٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖ(:ص1ٕٙٗ(، و)1ٕ٘ٗ( و)1ٕٗٗ(، و)1ٕٓٗ(، و)25ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٕٖ-ٕٕٖ/ٖ(:ص1ٖٕٗ(، و)1ٕٕٗ(، و)1ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص12ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص15ٕٗ(، و)11ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص5ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص5ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص5ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٖ(:ص5ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



لراجح أن }الباؼً{، هو الطالب ألكل المٌتة من ؼٌر ضرورة؛ و )العادي( هو  وا 
 َ ثٍْم فَإِنَّ َّللاَّ ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ المتجاوز لمدر الضرورة؛ ٌإٌده لوله تعالى: }فََمِن اْضُطرَّ فًِ َمْخَمَصٍة َؼ

 [.َٖؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ]المابدة : 
 :(ٔ)للمضطر أكله من المٌتة، على لولٌنولد اختلؾ الفمهاء فً ممدار ما ٌحل 

 أحدهما: له أن ٌؤكل منها ممدار ما ٌمسن به رممه، وهو أحد لولً الشافعً واختٌار المزنً.
 والثانً:أن  ٌؤكل منها حتى ٌشبع.

 .(ٕ)لال مماتل بن حٌان: "ال ٌزداد على ثبلث لمم"

 :(ٖ)تة بثبلثة شروطلال الشٌخ ابن عثٌمٌن: وهللا سبحانه وتعالى أباح لنا المٌ
 الضرورة. -ٔ
 .-أي طاباً لها  –أن ال ٌكون مبتؽٌاً  -ٕ
 أن ال ٌكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة. -ٖ

وبناًء على هذا لٌس له أن ٌؤكل حتى ٌشبع إال إذا كان ٌؽلب على ظنه أنه ال ٌجد سواها 
كل ما ٌسد رممه، وٌؤخذ شٌباً منها عن لرب؛ وهذا هو الصحٌح؛ ولو لٌل: بؤنه فً هذه الحال ٌؤ

 لكان لوالً جٌداً. -إن اضطر إلٌه أكل، وإال تركه  -ٌحمله معه 
 :(ٗ)وفً أصل )البؽً( فً اللؽة ألوال 

أحدها: الفساد، وتجاوز الحد. لال اللٌث: "البؽً فً عدو الفرس اختٌال ومروح، وأنه ٌبؽً 
 .(٘)فً عدوه وال ٌمال: فرس باغ"

 .(ٙ)"ٌمال: بؽى الجرح ٌبؽً بؽٌا، إذا ترامى إلى فساد، هذا إجماع أهل اللؽة"لال الزجاج: 
 .(2)لال األصمعً:" ٌمال: بؽى الجرح ٌبؽً بؽٌا: إذا ترامى بالفساد"

والثانً: الظلم والخروج عن اإلنصاؾ. ومنه لوله تعالى: }والذٌن إذا أصابهم البؽى هم 
 [.5ٌٖنتصرون{ ]الشورى: 
 .(1)بؽت السماء: إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد" ٌمال:"لال األصمعً: 
والعرب تمول خرج الرجل فً بؽاء إبٍل له ، أي فً طلبها ، ومنه لول الثالث: الطلب. 

 :(5)الشاعر
 ال ٌمنعنّن من بؽا ء الخٌر تعماُد التمابم        إن األشابم كاألٌامن ، واألٌامن كاألشابم

لفبلن أن ٌفعل كذا: أي صلح له أن ٌفعل كذا وكؤنه لال: طلب لال الزجاج:" وٌمال: ابتؽى 
 .(ٓٔ)ابتؽى" -فعل كذا فانطلب له، أي طاوعه، ولكن اجتزئ بمولهم 

ولوله }وال عاد{، فـ)العدو(: "هو التعدي وتجاوز ما ٌنبؽً له أن ٌمتصر علٌه، ٌمال: عدا علٌه 
جاوزا للمدر، وعدا طوره: جاوز عدوا وعدوا وعدوانا وعدا واعتداء وتعدٌا: ظلمه ظلما م

 .(ٔٔ)لدره"

                                                             

 .ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٙٗ/ٕالثعلبً: ( انظر: تفسٌر ٕ)
 .ٙٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
، والتفسٌر ٖٕٕ/ٔ، والنكت والعٌون: ٘ٗ/ ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٕٗٗ/ ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٗ)

 .5ٓٗ/ ٔ، والبحر المحٌط:ٙٙ - ٘ٙ،والمفردات: ٔٓ٘/ٖالبسٌط: 
 .ٔٓ٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)
 .ٖٗٗ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .ٔٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .ٔٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .ٖٕٕ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: ٕٗٗ/ٔ( البٌت من شواهد الزجاج فً معانٌالمرآن: 5)
 .ٕٗٗ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 .5ٓٗ/ ٔالمحٌط"  ، "البحر5ٕٖ - 1ٕٖ، وانظر: "المفردات" ص ٕٓ٘-ٔٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔٔ)



ٌِْه{]البمرة:   .(ٔ)[، "أي: فبل عموبة علٌه"2ٖٔلوله تعالى: }فَبل إِثَْم َعلَ
  .(ٕ)أي : فً أكل ذلن" لال ابن كثٌر:" 

لال الطبري: " ٌمول : من أكل ذلن على الصفة التً وصفنا، فبل تبعة علٌه فً أكله ذلن 
 .(ٖ)كذلن وال َحرج"

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{]البمرة:تعالى:لوله   [، أي: إن هللا":" ٌؽفر الذنوب وٌرحم 2ٖٔ} إِنَّ َّللاَّ
 .(ٗ)العباد"

 .(٘)لال الصابونً:" ومن رحمته أن أباح المحرمات ولت الضرورة"
 .(ٙ)لال البٌضاوي: أي} َؼفُوٌر{:" لما فعل، }َرِحٌٌم{ بالرخصة فٌه"

 . (2)ما فعل، }رحٌم{ بالرخصة"لال الماسمً: أي: إن هللا }ؼفور{ " ل
لال الواحدي:" أي: للمعاصً، وفٌه إشارة إلى أنه إذا كان ٌؽفر المعصٌة فإنه ال ٌؤخذ  

 .(1)بما جعل فٌه الرخصة. }رحٌم{ حٌث رخص للمضطر فً أكل المٌتة"
ِحٌٌم  لال النسفً: أي إن هللا}ؼفور{" للذنوب الكبابر فؤنى ٌإاخذ بتناول المٌتة عند االضطرار } رَّ

 .(5){ حٌث رخص"
لال المراؼً:" أي إن َّللّا ٌؽفر لعباده خطؤهم فً تمدٌر الضرورة ، إذ وكل ذلن إلى اجتهادهم ، 
رحٌم بهم ، إذ رخص لهم فً تناولها ولم ٌولعهم فً الحرج والعسر ، وجعل الضرورة تمدر 

  .(ٓٔ)بمدرها"
الى بعباده، فلهذا ختمها بهذٌن االسمٌن لال السعدي:" وهذه اإلباحة والتوسعة، من رحمته تع

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{، ولما كان الحل مشروطا بهذٌن  الكرٌمٌن المناسبٌن ؼاٌة المناسبة فمال: }إِنَّ َّللاَّ
أخبر  -الشرطٌن، وكان اإلنسان فً هذه الحالة، ربما ال ٌستمصً تمام االستمصاء فً تحمٌمها 

فً هذه الحال، خصوصا ولد ؼلبته الضرورة، وأذهبت تعالى أنه ؼفور، فٌؽفر ما أخطؤ فٌه 

حواسه المشمة، وفً هذه اآلٌة دلٌل على الماعدة المشهورة: "الضرورات تبٌح المحظورات 
 .(ٔٔ)"فكل محظور، اضطر إلٌه اإلنسان، فمد أباحه له، الملن الرحمن"

الحرام فً لال سعٌد بن جبٌر: "}ؼفور{ لما أكل من الحرام، }رحٌم{ إذ أحل له 
 .(ٕٔ)االضطرار"

لال مسروق: "من  اضطُرَّ فلم ٌؤكل ولم ٌشرب، ثم مات دخل النار. وهذا ٌمتضً أن   
 . (ٖٔ)أكل المٌتة للمضطر عزٌمة ال رخصة"

المعروؾ بالكٌا الهراسً رفٌك الؽزالً فً االشتؽال : وهذا هو  -لال أبو الحسن الطبري 
 .(ٗٔ)ضان ونحو ذلنالصحٌح عندنا ؛ كاإلفطار للمرٌض فً رم

                                                             

 .ٕٕ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٕٖٙ/ٖ( تفسٌرالطبري:ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .5ٔ/!ٔ( محاسن التؤوٌل: 2)
 .ٗٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 1)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً:5)
 .5ٗ/ٕتفسٌر المراؼً:( ٓٔ)
 .1ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)



لال ابن عثٌمٌن: "هذا تعلٌل للحكم؛ فالحكم انتفاء اإلثم؛ والعلة: } إن هللا ؼفور رحٌم {؛ } 
لكثرة مؽفرته  -ولد ورد أن من صٌػ المبالؽة )فعول(  -ؼفور { ٌحتمل أن تكون صٌؽة مبالؽة 

لمحل؛ فً الفعل: كثرة سبحانه وتعالى، وكثرة من ٌؽفر لهم؛ فالكثرة هنا والعة فً الفعل، وفً ا
ؼفرانه لذنوب عباده؛ وفً المحل: كثرة المؽفور لهم؛ وٌحتمل أن تكون صفة مشبهة؛ و 

الذي « المؽفر»}الؽفور{ مؤخوذ من الؽَْفر؛ وهو الستر مع الولاٌة؛ ولٌس الستر فمط؛ ومنه سمً 
إذا خبل بعبده  الىٌؽطى به الرأس عند الحرب؛ ألنه ٌتضمن الستر، والولاٌة؛ وٌدل لذلن لوله تع
، ولوله تعالى: (ٔ)المإمن ٌوم المٌامة، وحاسبه: "لد سترتها علٌن فً الدنٌا وأنا أؼفرها لن الٌوم"

صٌؽة مبالؽة، أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات هللا سبحانه  َرِحٌٌم{،}
عتبار تجدد من ٌرحمه هللا وتعالى الذاتٌة الفعلٌة؛ فهً باعتبار أصل ثبوتها هلل صفة ذاتٌة؛ وبا

صفة فعلٌة؛ ولهذا علمها هللا سبحانه وتعالى بالمشٌبة فً لوله تعالى: } ٌعذب من ٌشاء وٌرحم 
واألصح أن  -[ فهً صفة حمٌمٌة ثابتة هلل عز وجل؛ وأهل التؤوٌل ٕٔمن ٌشاء { ]العنكبوت: 
برحمة هللا إحسانه؛ أو  ٌمولون: إن الرحمة ؼٌر حمٌمٌة؛ وأن المراد -نسمٌهم أهل التحرٌؾ 

إرادة اإلحسان؛ فٌفسرونها إما باإلرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا ال شن أنه خطؤ؛ وحجتهم: أنهم 
ٌمولون: إن الرحمة رلة، ولٌن؛ والرلة، واللٌن ال تناسبان عظمة الخالك سبحانه وتعالى؛ فنمول 

به سبحانه وتعالى؛ وال لهم: إن هذه الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالك فإنها تلٌك 
 .(ٔ)تتضمن نمصاً؛ فهو ذو رحمة بالؽة، وسلطان تام؛ فبل ٌرد بؤسه عن الموم المجرمٌن"

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم{ ففٌه إشكال وهو أنه   لال الرازي: "أما لوله تعالى: فً آخر اآلٌة: } إِنَّ َّللاَّ
ؼفور رحٌم{ فإن الؽفران إنما ٌكون لما لال: }فبل إثم علٌه{ فكٌؾ ٌلٌك أن ٌمول بعده: }إن هللا 

 عند حصول اإلثم.
والجواب: من وجوه أحدهما: أن الممتضى للحرمة لابم فً المٌتة والدم، إال أنه زالت  

الحرمة لمٌام المعارض، فلما كان تناوله تناوال لما حصل فٌه الممتضى للحرمة عبر عنه 
علٌكم أبحت لكم ذلن وثانٌها: لعل المضطر  بالمؽفرة، ثم ذكر بعده أنه رحٌم، ٌعنً ألجل الرحمة

ٌزٌد على تناول الحاجة، فهو سبحانه ؼفور بؤن ٌؽفر ذنبه فً تناول الزٌادة، رحٌم حٌث أباح 
فً تناول لدر الحاجة وثالثها: أنه تعالى لما بٌن هذه األحكام عمبها بكونه ؼفورا رحٌما ألنه 

 .(ٕ)مرٌن على نهج حكمه سبحانه وتعالى"ؼفور للعصاة إذا تابوا، رحٌم بالمطٌعٌن المست
 :(ٖ)وهنا مسابل تتعلك باآلٌة

 نجاسةُ المٌتة حسٌةٌ. - ٔ
 الذي ٌعٌش فً البر والبحر ٌعطى حكم البر تؽلٌباً لجانب الحظر. - ٕ
؛ فالمشهور -اختلؾ فٌها أهل العلم  -إذا اضطر إلٌها اإلنسان  -بالنسبة لمٌتة اآلدمً  - ٖ

إنه ٌجوز أكلها عند »؛ ولالت الشافعٌة: -ولو اضطر  -ال ٌجوز أن ٌؤكلها عند الحنابلة أنه 
 .-وهو الصحٌح  -« الضرورة
وزالت بها »كل المحرمات إذا اضطر إلٌها، وزالت بها الضرورة كانت مباحة؛ للنا:  - ٗ
فبل  -احترازاً مما ال تزول به الضرورة، كما إذا ما اضطر اإلنسان إلى أكل سّم « الضرورة

؛ ألنه ال تزول بها ضرورته؛ بل ٌموت به؛ ولو اضطر إلى شرب خمر لعطش -ٌجوز أن ٌؤكل 
لم ٌحل له؛ ألنه ال تزول به ضرورته؛ ولذلن لو احتاج إلى شربه لدفع لممة ؼص بها حّل له؛ 

 ألنه تزول به ضرورته.
 الفوابد:
 به لؽٌر هلل.من فوابد اآلٌة: تحرٌم المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر، وما أهل  - ٔ

                                                             

(، ومسلم فً )التوبة، باب توبة الماتل، 1ٓٙٗأخرجه البخاري فً )التفسٌر، باب وكان عرشه على الماء،  (ٔ)
 .(؛ عن ابن عمر رضً هللا عنهما2ٙ1ٕ
 .ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .5ٗٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)



 ومنها: أن التحرٌم والتحلٌل إلى هللا؛ لموله تعالى: } إنما حرم علٌكم {. - ٕ
ومنها: حصر المحرمات فً هذه األشٌاء األربعة: المٌتة، والدم، ولحم الخنزٌر، وما  - ٖ

أهل به لؽٌر هللا؛ لموله تعالى: } إنما {؛ ألنها أداة حصر؛ لكن هذا الحصر لد بٌُن أنه ؼٌر 
ولٌس من  -مصود؛ ألن هللا حرم فً آٌة أخرى ؼٌر هذه األشٌاء: حرم ما ذبح على النصب م

ولٌس  - (ٕ)، وكل ذي مخلب من الطٌر(ٔ)؛ وحرم النبً ملسو هيلع هللا ىلص كل ذي ناب من السباع-هذه األشٌاء 
؛ -س داخبلً فً هذه األشٌاء ولٌ - (ٖ)؛ وحرم النبً ملسو هيلع هللا ىلص الحمر األهلٌة-داخبلً فً هذه األشٌاء 

 فٌكون هذا الحصر ؼٌر ممصود بداللة المرآن، والسنة.
هذه للعموم « أل»ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم جمٌع المٌتات؛ لموله تعالى: } والمٌتة {؛ و  - ٗ

؛ لؤلحادٌث الواردة فً -ٌعنً مٌتة البحر، والجراد  -إال أنه ٌستثنى من ذلن السمن، والجراد 
؛ وٌإٌده أن هللا (ٗ)«إنما حرم أكلها»محرم هنا هو األكل؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً المٌتة: ذلن؛ وال

[، ثم لال تعالى: } إنما حرم 2٘سبحانه وتعالى لال هنا: }كلوا من طٌبات ما رزلناكم{ ]البمرة: 
 ابها.علٌكم المٌتة {؛ ألن السٌاق فً األكل؛ وٌدخل فً تحرٌم أكل المٌتة جمٌع أجز

 ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم الدم المسفوح؛ لموله تعالى: } والدم {. - ٘
ومنها: تحرٌم لحم الخنزٌر؛ لموله تعالى: } ولحم الخنزٌر {؛ وهو شامل لشحمه،  - ٙ

وجمٌع أجزابه؛ ألن اللحم المضاؾ للحٌوان ٌشمل جمٌع أجزابه؛ ال ٌختص به جزء دون جزء؛ 
، فٌخرج منه ما «اللحم، واألمعاء»، أو «اللحم، والكبد»مثل أن ٌمال: اللهم إال إذا لُرن بؽٌره، 

 خصص.
 تحرٌم ما ذكر اسم ؼٌر هللا علٌه؛ لموله تعالى: } وما أهل به لؽٌر هللا {. :ومنها - 2
بسم هللا وهللا »، مثل أن ٌمول: -ولو ذكر اسم هللا علٌه  -ومنها: تحرٌم ما ذبح لؽٌر هللا  - 1

 ؛ ألنه أهل به لؽٌر هللا.«ا للصنم الفبلنًأكبر؛ اللهم هذ

؛ هذه -وإن كانت نجاسته معنوٌة  -ومنها: أن الشرن لد ٌإثر الخبَث فً األعٌان  - 5
البهٌمة التً أَهل لؽٌر هللا بها نجسة خبٌثة محرمة؛ والتً ذكر اسم هللا علٌها طٌبة حبلل؛ تؤمل 

؛ وهو جدٌر بؤن ٌكون كذلن؛ لهذا لال خطر الشرن، وأنه ٌتعدى من المعانً إلى المحسوسات
[ مع 1ٕإنما المشركون نجس فبل ٌمربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا{ ]التوبة: :}هللا عز وجل

أن بدن المشرن لٌس بنجس؛ لكن لموة خبثه المعنوي، وفساد عمٌدته وطوٌته صار مإثراً حتى 
 فً األمور المحسوسة.

 بلص هلل.ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة اإلخ - ٓٔ
ومنها: أن الضرورة تبٌح المحظور؛ لموله تعالى: } فمن اضطر ؼٌر باغ وال عاد  - ٔٔ

 فبل إثم علٌه{؛ ولكن هذه الضرورة تبٌح المحرم بشرطٌن:
 الشرط األول: صدق الضرورة بحٌث ال ٌندفع الضرر إال بتناول المحرم.

 الشرط الثانً: زوال الضرورة به حٌث ٌندفع الضرر.
ٌمكن دفع الضرورة بؽٌره لم ٌكن حبلالً، كما لو كان عنده مٌتة ومذكاة، فإن  فإن كان

المٌتة ال تحل حٌنبذ؛ ألن الضرورة تزول بؤكل المذكاة؛ ولو كان عطشان، وعنده كؤس من خمر 

                                                             
؛ ٖٓ٘٘: أكل كل ذي ناب من السباع، حدٌث رلم 5ٕ، كتاب الذبابح والصٌد، باب 2ٙٗراجع البخاري ص (ٔ)

: باب تحرٌم اكل كل ذي ناب من ٖ، كتاب الصٌد والذبابح وما ٌإكل من الحٌوان، باب ٖٕٓٔومسلماً ص
 .5ٖٕٔ[ ٕٔ] 511ٗالسباع وكل ذي مخلب من الطٌر، حدٌث رلم 

: تحرٌم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب ٖكتاب الصٌد والذبابح...، باب ، ٖٕٓٔراجع مسلماً ص (ٕ)
 .5ٖٗٔ[ ٙٔ] 55ٙٗمن الطٌر، حدٌث رلم 

، ومسلم، كتاب ٕٔ٘٘: لحوم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم 1ٕراجع البخاري، كتاب الذبابح والصٌد، باب  (ٖ)
 .٘ٓٓ٘أكل لحم اإلنسٌة، حدٌث رلم : تحرٌم ٘الصٌد والذبابح وما ٌإكل لحمه من الحٌوان، باب 

؛ ومسلم 2ٕ٘٘: لحوم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم 1ٕ، كتاب الذبابح والصٌد، باب 2٘ٗأخرجه البخاري ص (ٗ)
 .5ٖٙٔ[ ٖٕ] 2ٓٓ٘: تحرٌم أكل لحم الحمر اإلنسٌة، حدٌث رلم ٘، كتاب الصٌد والذبابح...، باب ٕٗٓٔص



لم ٌحل له شربها؛ ألن ضرورته ال تزول بذلن؛ إذا ال ٌزٌده شرب الخمر إال عطشاً؛ ولهذا لو 
 عنده ما ٌدفعها به إال كؤس خمر كان شربها لدفع اللممة حبلالً.ؼص بلممة، ولٌس 

َم للعبد  - ٕٔ ومن فوابد اآلٌة: إثبات رحمة هللا عز وجل؛ ألن من رحمة هللا أن أباح المَحرَّ
 لدفع ضرورته.
ومنها: أن األعٌان الخبٌثة تنملب طٌبة حٌن ٌحكم الشرع بإباحتها على أحد  - ٖٔ

 مٌتة للمضطر ٌحتمل حالٌن:حل ال االحتمالٌن؛ فإن
األولى: أن نمول: إن هللا على كل شًء لدٌر؛ فالذي جعلها خبٌثة بالموت بعد أن كانت 
طٌبة حال الحٌاة لادر على أن ٌجعلها عند الضرورة إلٌها طٌبة، مثل ما كانت الحمٌر طٌبة 

ى هو خالك األشٌاء، تإكل حال حلها، ثم أصبحت بعد تحرٌمها خبٌثة ال تإكل؛ فاهلل سبحانه وتعال
 وخالك صفاتها، ومؽٌرها كٌؾ ٌشاء؛ فهو لادر على أن ٌجعلها إذا اضطر عبده إلٌها طٌبة.

الحال الثانٌة: أنها ما زالت على كونها خبٌثة؛ لكنه عند الضرورة إلٌها ٌباح هذا الخبٌث 
متولع للضرورة؛ وتكون الضرورة والٌة من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها ال

 تكون الضرورة والٌة منه.
والحاالن بٌنهما فرق؛ ألنه على الحال األولى انملبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال 

؛ وهذه الحال ألرب؛ -وهو الضرورة  -الثانٌة هً على رجسٌتها لكن هنان ما ٌمً مضرتها 
؛ وٌإٌده الحس: فإن ألنه لو كان عند الضرورة ٌزول خبثها لكانت طٌبة تحل للمضطر، وؼٌره

ً للشًء كان هضمه سرٌعاً، بحٌث ال ٌتضرر به الجسم؛ وانظر إلى  النفس كلما كانت أشد طلبا
؛ -مع ما ٌحصل فٌه من الضرر  -نفسن إذا أكلت طعاماً على طعام ٌتؤخر هضم األول، والثانً 

صهٌب الرومً بسرعة؛ وٌشهد لهذا ما ٌروى عن  لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جابع فإنه ٌنهضم
أنه كان فً عٌنٌه رمد؛ فجًء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص بتمر وهو حاضر؛ فؤكل منه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤراد صهٌب 

ـ ألن المعروؾ أن التمر ٌزٌد فً وجع « تؤكل تمراً وبن رمد»أن ٌؤكل منه، فمال له النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
أي إذا كانت الٌمنى هً المرٌضة بالرمد  (ٔ)«من ناحٌة أخرى إنً أمَضػ»فمال:  -العٌن 

: -رحمه هللا  -أمضؽه على الجانب األٌسر؛ فضحن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ومكنه من أكله؛ لال ابن المٌم 
؛ ألن لوة طلب نفسه له ٌزول -مع أن العادة أن هذا ضرر  -إن الحكمة فً أن الرسول مكنه »

 .(ٔ)«مع الجسم، وٌذهب ضرره سرٌعاً، وٌتفاعلبها الضرر: ٌنهضم 
ومن فوابد اآلٌة: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لموله تعالى: } فبل إثم  - ٗٔ

 علٌه {؛ فعُلم منها أن من كان ؼٌر مضطر فعلٌه إثم.
ومن فوابد اآلٌة عند بعض أهل العلم: أن العاصً بسفره ال ٌترخص؛ لموله تعالى: }  - ٘ٔ

العاصً « العادي»الخارج عن اإلمام؛ و« الباؼً»فإنهم لالوا: إن المراد بـ  {،ؼٌر باغ وال عاد
بسفره؛ ولالوا: إن العاصً بسفره؛ أو الباؼً على اإلمام ال ٌترخص بؤي رخصة من رخص 
السفر: فبل ٌمصر الصبلة، وال ٌمسح الخؾ ثبلثة أٌام، وال ٌؤكل المٌتة، وال ٌفطر فً رمضان؛ 

 المسؤلة فٌها خبلؾ بٌن أهل العلم تفصٌله فً كتب الفمه. وهذه
 تنبٌه:

لد ٌمال إنه ٌستفاد من إباحة المحرم عند الضرورة: وجوب تناوله؛ ألن المحرم ال ٌنتهن 
إال بواجب؛ وهذه لاعدة ذهب إلٌها بعض أهل العلم: لال: إن المحرم إذا انتهن فهو دلٌل على 

لختان: فمد أخذ بعض العلماء الوجوب من هذه الماعدة، لالوا: الوجوب، مثلما لالوا فً وجوب ا
إن األصل أن لطع اإلنسان شٌباً من بدنه حرام؛ والختان لطع شًء من بدنه؛ وال ٌنتهن المحرم 
إال لشًء واجب؛ فمرروا وجوب الختان من هذه الماعدة؛ ولكنها ؼٌر مطردة؛ ولهذا ٌجوز 

 نتهان محرم مع أن الفطر لٌس بواجب.رمضان؛ والفطر ا للمسافر أن ٌفطر فً

                                                             
، ولال األلبانً فً صحٌح ابن ٖٖٗٗ: الحمٌة، حدٌث رلم ٖاب ، كتاب الطب، ب1ٕٗٙأخرجه ابن ماجة ص (ٔ)

 : "حسن".22ٕٙ، حدٌث رلم ٖٖ٘/ٕماجة 
 .1ٕ٘/ٕنمبل عن تفسٌر ابن عثٌمٌن: (ٔ)



، وما «الرحٌم»و « الؽفور»ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - 2ٔ
 تضمناه من صفة.

ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء هللا سبحانه وتعالى المتعدٌة  - 1ٔ
فاألسماء المتعدٌة تتضمن االسم، والصفة، واألثر  ٌستفاد منها ثبوت تلن األحكام المؤخوذة منها؛

وهو الحكم  -؛ والعلماء ٌؤخذون من مثل هذه اآلٌة ثبوت األثر -الذي هو الحكم المترتب علٌه  -
؛ ألنه لكونه ؼفوراً رحٌماً ؼفر لمن تناول هذه المٌتة لضرورته، ورحمه بحلها؛ فٌكون فً هذا -

؛ «الصفة»الذي هو المسمى؛ و« الذات»ل تدل على دلٌل واضح على أن أسماء هللا عز وج
 .-رحمهم هللا  -، كما لال بذلن أهل العلم «الحكم»و

 تنبٌه: ما أهل به لؽٌر هللا أنواع:
النوع األول: أن ٌهل بها لؽٌر هللا فمط، مثل أن ٌمول: باسم جبرٌل، أو دمحم، أو ؼٌرهما؛ 

 .-ولو ذبحها هلل  -فالذبٌحة حرام بنص المرآن 
؛ فالذبٌحة حرام «باسم هللا واسم دمحم»لنوع الثانً: أن ٌهل بها هلل، ولؽٌره، مثل أن ٌمول: ا

 أٌضاً؛ ألنه اجتمع مبٌح، وحاظر؛ فؽلب جانب الحظر.
النوع الثالث: أن ٌهل بها باسم هللا، وٌنوي به التمرب، والتعظٌم لؽٌره؛ فالذبٌحة حرام 

 أٌضاً؛ ألنه شرن. 
 للضٌؾ إهبلالً بها لؽٌر هللا؟  وهل ٌكون ذبح الذبٌحة

الجواب: إن لصد بها إكرام الضٌؾ فبل ٌدخل ببل شن، كما لو ذبح الذبٌحة ألوالده 
لٌؤكلوها، وإن لصد بذلن التمرب إلٌه، وتعظٌمه تعظٌم عبادة فإنه شرن، كالمذبوح على النصب 

م ربٌسهم أو كبٌرهم ٌذبحون إذا لد -والعٌاذ باهلل  -تماماً، فبل ٌحل أكلها؛ ولد كان بعض الناس 
؛ وهذا ٌكون لد ذبح على النصب؛ فبل -ال لٌؤكلها، ثم تترن للناس  -بٌن ٌدٌه المرابٌن تعظٌماً له 

 .-ولو ذكر اسم هللا علٌه  -ٌحل أكله 
أي لم ٌذكر علٌها اسم هللا، وال ؼٌره؛ فالذبٌحة حرام أٌضاً؛  -النوع الرابع: أن ال ٌهل ألحد 

[، ولمول النبً صلى هللا علٌه ٕٔٔ}وال تؤكلوا مما لم ٌذكر اسم هللا علٌه{ ]األنعام: لموله تعالى: 
 .(ٔ)وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم هللا علٌه فكلوا"

 المرآن
ُ ِمَن اْلِكتَاِب َوٌَْشتَُروَن بِِه ثََمنًا لَِلٌاًل أُولَئَِن َما  ٌَأْكُلُوَن ِفً بُطُونِِهْم }إِن  ال ِذٌَن ٌَْكتُُموَن َما أَْنَزَل ّللا 

ٌِهْم َولَُهْم َعَذاٌب أَِلٌٌم ) ٌَْوَم اْلِمٌَاَمِة َواَل ٌَُزّكِ  ُ  [1ٗٔ({ ]البمرة : 1ٗٔإاِل  الن اَر َواَل ٌَُكلُِّمُهُم ّللا 
 التفسٌر:

حرصون إن الذٌن ٌُْخفون ما أنزل هللا فً كتبه من صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وؼٌر ذلن من الحك، وٌ
على أخذ عوض للٌل من عرض الحٌاة الدنٌا ممابل هذا اإلخفاء، هإالء ما ٌؤكلون فً ممابلة 
كتمان الحك إال نار جهنم تتؤجج فً بطونهم، وال ٌكلمهم هللا ٌوم المٌامة لؽضبه وسخطه علٌهم، 

 وال ٌطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب موجع.
 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:

: لال الواحدي :" لال الكلبً عن أبً صالح عن ابن عباس: "نزلت فً رإساء أحدها
الٌهود وعلمابهم، كانوا ٌصٌبون من سفلتهم الهداٌا والفضول، وكانوا ٌرجون أن ٌكون النبً 
المبعوث منهم، فلما بعث من ؼٌرهم خافوا ذهاب مؤكلتهم وزوال رٌاستهم، فعمدوا إلى صفة دمحم 

فؽٌروها ثم أخرجوها إلٌهم، ولالوا: هذا نعت النبً الذي ٌخرج فً آخر الزمان، ال ٌشبه  - ملسو هيلع هللا ىلص -
صلى  -نعت هذا النبً الذي بمكة فإذا نظرت السفلة إلى النعت المتؽٌر وجدوه مخالفا لصفة دمحم 

 .(ٔ). وذكره الثعلبً فً تفسٌره(ٔ)فبل ٌتبعونه" -هللا علٌه وسلم 
                                                             

: من عدل عشرة من الؽنم بجزور فً المسم، حدٌث رلم ٙٔ، كتاب الشركة، باب 52ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إال السن والظفر ٗاب ، كتاب األضاحً، ب5ٕٓٔ، وأخرجه مسلم ص2ٕٓ٘

 .5ٙ1ٔ[ ٕٓ] 5ٕٓ٘وسابل العظام، حدٌث رلم 
 ، ضعٌؾ جدا.1ٗ( أسباب النول: ٔ)



" لال جوٌبر عن الضحان عن ابن عباس: سبلت الملون الٌهود لبل الثانً: لال الثعلبً:
مبعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص عن الذي ٌجدونه فً التوراة فمالت الٌهود: إنا لنجد فً التوراة إن هللا عز وجل 
ٌبعث نبٌا من بعد المسٌح ٌمال له: دمحم، ٌحرم الزنى والخمر والمبلهً وسفن الدماء، فلما بعث 

ا ملسو هيلع هللا ىلص ونزل المدٌنة لالت الملون للٌهود: أهذا الذي تجدون فً كتابكم؟ فمالت الٌهود طمعا هللا دمحم
فً أموال الملون: لٌس هذا بذلن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، فؤعطاهم الملون األموال، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة 

 .(ٕ)إكذابا للٌهود"
لتادة مرسبل: "لوله : }إّن الذٌن ٌكتمون ما أنزل هللا من والثالث: أخرج الطبري عن 

الكتاب{، اآلٌة كلها، هم أهل الكتاب، كتموا ما أنزل هللا علٌهم وبٌَن لهم من الحك والهدى، من 
 ، نحو ذلن. (2)وأبو العالٌة (ٙ)وعكرمة (٘)والسدي(ٗ)، وروي عن الربٌع (ٖ)بعث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمره"

ٍٍ ِمَن اْلِكتَاِب{]البمرة:لوله تع ٍٍ ُ [،" أي إن الذٌن 2ٗٔالى: }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن َما أَنزَل َّللاَّ
 . (1)ٌخفون ما أنزل َّللّا من وحٌه على رسله"

 .(5)لال الصابونً:" أي ٌخفون صفة النبً علٌه السبلم المذكورة فً التوراة وهم الٌهود"
ما أنزل هللا على رسله، إذ أن كل رسول معه كتاب  لال ابن عثٌمٌن:أي: إن الذٌن ٌخفون
}لَمَْد أَْرَسْلنَا ُرسُلَنَا بِاْلبٌََِّناِت َوأَْنَزْلنَا َمعَُهُم اْلِكتَاَب  من هللا عز وجل ٌهدي به الناس، لال  تعالى:

 [.َٕ٘واْلِمٌَزاَن{ ]الحدٌد : 
 فً كتبهم التً بؤٌدٌهم ، مما تشهد لال ابن كثٌر:" ٌعنً الٌهود الذٌن كتموا صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

 .(ٓٔ)له بالرسالة والنبوة"
لال الطبري:أي:" أحباَر الٌهود الذٌن كتموا الناس أمَر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونبّوته ، وهم ٌجدونه 

 .(ٔٔ)مكتوبًا عندهم فً التوراة ، بُرًشى كانوا أُعطوها على ذلن"
ن كتم ما أنزل هللا على رسله، من العلم الذي أخذ هللا لال السعدي:" هذا وعٌد شدٌد لم

 .(ٕٔ)المٌثاق على أهله، أن ٌبٌنوه للناس وال ٌكتموه"
 :(ٖٔ)[، وجهان2ٗٔوتحتمل )أل( فً لوله تعالى: }ِمَن اْلِكتَاِب{]البمرة:

الٌهود؛ ألنهم أحدهما: أنها للعهد، والمراد بها التوراة؛ وٌكون المراد بـ}الَِّذٌَن ٌَْكتُُموَن{ 
 كتموا ما علموه من صفات النبً ملسو هيلع هللا ىلص.

والثانً: أنها للجنس؛ فٌشمل جمٌع الكتب: التوراة، واإلنجٌل، وؼٌرها؛ وٌكون } الَِّذٌَن 
 ٌَْكتُُموَن{ ٌشمل الٌهود، والنصارى، وؼٌرهما.

 .(ٗٔ)لال ابن عثٌمٌن: "وهذا الثانً أرجح،  لعمومه"
[، " أي: وٌؤخذون بدله عوضا 2ْٗٔشتَُروَن بِِه ثََمنًا لَِلٌبل {]البمرة:لوله تعالى:}َوٌَ  
 .(٘ٔ)حمٌرا"

                                                                                                                                                                               

 .2ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٙٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .2ٕٖ/ٖ(:ص 5ٕٗٗ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٕٖ-2ٕٖ/ٖ(:ص 5ٕ٘ٗ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٕٖ/ٖ(:ص 5ٕٙٗري)( تفسٌر الطب٘)
 .1ٕٖ/ٖ(:ص 52ٕٗ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1٘ٔ/ٔ(:صٖٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .1ٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .2ٕٖ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٔٔ)
 .1ٕ( تفسٌر السعدي:ٕٔ)
 .ٕٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)
 .ٕٔٙ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: (  ٗٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( تفسٌر أبً السعود:٘ٔ)



 .(ٔ)لال الثعلبً:أي:" عرضا ٌسٌرا ٌعنً المآكل التً كانوا ٌصٌبونها من سفلتهم" 
 .(ٕ)لال الزجاج:" أي كتموه ألنهم أخذوا على كتمانه الرشى" 

ما الجاه، والرٌاسة؛ وكبلهما للٌل بالنسبة لما لال ابن عثٌمٌن: "هذا الثمن إما المال؛ وإ 
 .(ٖ)فً اآلخرة"

 :(ٗ) ولد اختلفوا فً الشًء الذي كانوا ٌكتمونه، وفٌه لوالن
، (٘)أحدهما: أنهم كانوا ٌكتمون صفة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونعته والبشارة به، وهو لول ابن عباس

 .(5)وأبً مسلم (1)واألصم (2)والسدي (ٙ)ولتادة
لثانً: أنهم كتموا األحكام، وهو لوله تعالى: }إن كثٌرا من االحبار والرهبان لٌؤكلون ا

 .(ٓٔ)[. لاله الحسنٖٗأموال الناس بالباطل وٌصدون عن سبٌل هللا{ ]التوبة: 
 :(ٔٔ) وأما ؼرضهم فً الكتمان، ففٌه لوالن 

 .(ٕٔ)أحدهما: أخذ األموال من عوامهم وأتباعهم. لاله الثعلبً
كان ؼرضهم من ذلن أخذهم األموال من كبرابهم وأؼنٌابهم الذٌن كانوا  والثانً:

 ناصرٌن لذلن المذهب.
لال الرازي: "ولٌس فً الظاهر أكثر من اشترابهم بذلن الكتمان الثمن الملٌل، ولٌس فٌه  

بٌان من طمعوا فٌه وأخذوا منه، فالكبلم مجمل وإنما ٌتوجه الطمع فً ذلن إلى من ٌجتمع إلٌه 
هل، وللة المعرفة المتمكن من المال والشح على المؤلوؾ فً الدٌن فٌنزل علٌه ما ٌلتمس منه الج

 .(ٖٔ)فهذا هو معلوم بالعادة"
ٌَؤْكُلُوَن فًِ بُُطونِِهْم إِال النَّاَر { أي : "إنما ٌؤكلون ما ٌؤكلونه فً   لوله تعالى:}أُولَبَِن َما 

 .(ٗٔ)المٌامة" ممابلة كتمان الحك نارا تؤجج فً بطونهم ٌوم
ٌَؤْكُلُوَن فًِ بُطُونِِهْم نَاًرا  ومنه لوله تعالى: } إِنَّ الَِّذٌَن ٌَؤْكُلُوَن أَْمَواَل اْلٌَتَاَمى ظُْلًما إِنََّما 

 [.َٓٔوَسٌَْصلَْوَن َسِعًٌرا { ]النساء : 
وفً الحدٌث الصحٌح عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "الذي ٌؤكل أو ٌشرب فً آنٌة الذهب  

 .(٘ٔ)والفضة، إنما ٌَُجْرجُر فً بطنه نار جهنم"
المعنى: أن الذٌن ٌؤكلونه ٌعذبون به، فكؤنهم إنما أكلوا النار وكذلن لوله  لال الزجاج:" 

مومون إال كما ٌموم الذي ٌتخبطه الشٌطان من المس{أي عز وجل: }الذٌن ٌؤكلون الربا ال ٌ
 .(ٙٔ)ٌصٌرهم أكله فً اآلخرة إلى مثل هذه الحالة"

لال المراؼً:" أي إن أولبن الكاتمٌن لكتاب َّللّا المتّجرٌن به ، ما ٌؤكلون فً بطونهم  
عنى : إنه ال من ثمنه إال ما ٌكون سببا لدخول النار ، وانتهاء مطامعهم بعذابها ، ولد ٌكون الم

                                                             

 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 .ٕٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .ٕٗ/٘( تنظر: مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 .ٕٗٓ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: ٙٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .2ٕٖ/ٖ(:ص 5ٕٗٗ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٕٖ/ٖ(:ص 5ٕٙٗفسٌر الطبري)( ت2)
 .ٕٗٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .ٕٗٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .ٕٗٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .ٕٗٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔٔ)
 .2ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)
 .ٕ٘/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .1ٗٗ-1ٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)
 ( من حدٌث أم سلمة رضً هللا عنها.ٕ٘ٙٓ( وصحٌح مسلم برلم )ٖٗٙ٘) (صحٌح البخاري برلم٘ٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙٔ)



تمؤل بطونهم إال النار أي ال ٌشبع جشعهم إال النار التً ٌصٌرون إلٌها على نحو ما جاء فً 
، وهذا الحكم عاّم ٌصدق على المسلمٌن كما (ٔ)«و ال ٌمؤل جوؾ ابن آدم إال التراب » الحدٌث 

 .(ٕ)ٌصدق على ؼٌرهم ، فسنة َّللّا مطردة فً تؤٌٌد أنصار الحك وخذالن أهل الباطل"

لال ابن عثٌمٌن:"واإلشارة للبعٌد} أُولَبَِن{ لبعد مرتبتهم، وانحطاطها، والتنفٌر منها"
(ٖ). 

ٌَاَمةِ لوله تعالى: }  ُ ٌَْوَم اْلِم [،" ٌعنً: أولبن ال ٌكلمهم هللا تكلٌم 2ٗٔ{]البمرة:َواَل ٌَُكلُِّمُهُم َّللاَّ
 .(ٗ)رضا"
ً لمطلك  الذي هو  -الكبلم؛ ولكنه للكبلم المطلك  لال ابن عثٌمٌن:" فالنفً هنا لٌس نفٌا

 .(٘)كبلم الرضا"
أي إن َّللّا ٌعرض عنهم وٌؽضب علٌهم ، ولد جرت عادة الملون إذا  لال المراؼً:" 

ؼضبوا أعرضوا عن المؽضوب علٌهم ولم ٌكلموهم ، كما أنهم حٌن الرضا ٌبلطفون من 
 .(ٙ)ٌرضون عنه ، وٌمابلونه بالبشاشة والبشر"

طبً: "عبارة عن الؽضب علٌهم وإزالة الرضا عنهم، ٌمال : فبلن ال ٌكلم فبلنا لال المر 
 .(2)إذا ؼضب علٌه"

لال الطبري : "وال ٌكلمهم بما ٌحبون وٌشتهون، فؤما بما ٌسُوءهم وٌكَرهون، فإنه  
فَإِْن عُْدنَا فَإِنَّا  إذا لالوا : }َربَّنَا أَْخِرْجَنا ِمْنَها -سٌكلمهم، ألنه لد أخبر تعالى ذكره أنه ٌمول لهم 

 .(1)["1ٓٔ - 2َٓٔظاِلُموَن لَاَل اْخَسبُوا فٌَِها َوال تَُكلُِّموِن{ اآلٌتٌن ]سورة المإمنون : 
أي ال ٌكلمهم كبلم رضًى كما ٌكلم المإمنٌن بل ٌكلمهم كبلم ؼضب  لال الصابونً:"

 .(5)["1ٓٔكموله }اخسبوا فٌَِها َوالَ تَُكلُِّموِن{ ]المإمنون: 
ُ ٌَْوَم اْلِمٌَاَمةِ لوله تعالى: }وفً   :(ٓٔ)[، وجوه2ٗٔ{]البمرة:َواَل ٌَُكلُِّمُهُم َّللاَّ
 معناه: ٌؽضب علٌهم، كما تمول: فبلن ال ٌكلم فبلنا، ترٌد هو ؼضبان علٌه.أحدها: 
 إلٌهم المبلبكة بالتحٌة. ولٌل : المعنى: وال ٌرسل الثانً: 

بلمه، وٌكون األبرار وأهل المنزلة الذٌن رضً هللا عنهم الثالث: أن المعنى: ال ٌسمعهم هللا ك
 .(ٔٔ)ٌسمعون كبلمه. أجازه الزجاج

ٌِهْم{]البمرة:  رهم من َدنس ذنوبهم 2ٗٔلوله تعالى: }َوال ٌَُزّكِ [، أي:" وال ٌطّهِ
  .(ٕٔ)وكفرهم"

 .(ٖٔ)ولال الزجاج : "ال ٌثنً علٌهم خٌرا وال ٌسمٌهم أزكٌاء"
 .(ٗٔ)طهرهم من دنس الذنوب"لال الصابونً: " أي ال ٌ

 .(ٔ)لال ابن عثٌمٌن:" أي ال ٌثنً علٌهم بخٌر" 

                                                             

 .ٖٕٗٙ/٘(:ص2ٕٓٙ( صحٌح البخاري)ٔ)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .ٕٔٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٔٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٕٔٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .ٖٕ٘/ٕتفسٌر المرطبً: ( 2)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .ٖٕ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٓٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٔٔ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)



لال المراؼً:"أي وال ٌطهرهم من دنس الذنوب بالمؽفرة والصفح عنهم إذا ماتوا وهم  
 .(ٕ)مصّرون على كفرهم"

 .(ٖ)أي: ولهم عذاب شدٌد األلم موجع" " [؛2ٗٔ: }َولَُهْم َعذَاٌب أَِلٌٌم{]البمرة:لوله تعالى 
 .(ٗ)لال الطبري: أي "موجع"

 .(٘)لال ابن عثٌمٌن:" والعذاب هو النكال، والعموبة"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: وجوب نشر العلم؛ لموله تعالى: } إن الذٌن ٌكتمون {؛ وٌتؤكد وجوب نشره  - ٔ

 إذا دعت الحاجة إلٌه بالسإال عنه؛ إما بلسان الحال؛ وإما بلسان الممال.
 أن الكتب منزلة من عند هللا؛ لموله تعالى: } ما أنزل هللا من الكتاب {.ومنها:  - ٕ
فإن الزم النزول من عنده أن ٌكون  ومنها: علو هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } ما أنزل هللا {؛ - ٖ

 سبحانه وتعالى عالٌاً.
فؤما من كتم ومنها: أن هذا الوعٌد على من جمع بٌن األمرٌن: } ٌكتمون {، و} ٌشترون {؛  - ٗ

بدون اشتراء؛ أو اشترى بدون كتم فإن الحكم فٌه ٌختلؾ؛ إذا كتم بدون اشتراء فمد لال هللا 
سبحانه وتعالى: }إن الذٌن ٌكتمون ما أنزلنا من البٌنات والهدى من بعد ما بٌناه للناس فً الكتاب 

كتمان ما أنزل هللا من  [ ؛ وهذا ٌدل على أن5٘ٔأولبن ٌلعنهم هللا وٌلعنهم البلعنون{ ]البمرة: 
كبابر الذنوب؛ ولكن ال ٌستحك ما ذُكر فً اآلٌة التً نحن بصدد تفسٌرها؛ وأما الذٌن ٌشترون 

ً للٌبلً بدون كتمان فمد لال هللا تعالى: }من كان ٌرٌد الحٌاة الدنٌا  بما أنزل هللا من الكتاب ثمنا
أولبن الذٌن لٌس لهم فً اآلخرة إال النار وزٌنتها نوؾ إلٌهم أعمالهم فٌها وهم فٌها ال ٌبخسون * 
 [ .ٙٔ، ٘ٔوحبط ما صنعوا فٌها وباطل ما كانوا ٌعملون{ ]هود: 

 فالناس فً كتمان ما أنزل هللا ثبلثة ألسام:
 المسم األول: من ٌكتم العلم بخبلً به، ومنعاً النتفاع الناس به.
من مال، أو جاه، أو رباسة، أو ؼٌر  والمسم الثانً: من ٌكتم العلم، وال ٌبٌنه إال لؽرض دنٌوي

 ذلن.
والمسم الثالث: من ٌكتم العلم بخبلً به، وال ٌبٌنه إال لؽرض دنٌوي؛ فٌجمع بٌن األمرٌن؛ وهذا شر 
األلسام؛ وهو المذكور فً اآلٌة التً نحن بصدد تفسٌرها؛ ولد تبٌن عموبة كل واحد من هذه 

 األلسام فٌما سبك.
تعلم هلل، فهذا هو خٌر األلسام؛ وهو المسم الرابع الذي ٌبٌن بلسانه، أما من أظهر العلم هلل، و

وحاله، وللمه، ما أنزل هللا عز وجل؛ والذي ٌكتم خوفاً إذا كان سٌبٌن فً موضع آخر فبل بؤس؛ 
إذا كان ٌتولؾ بٌان الحك على ذلن  -أما الذي ٌكتم مطلماً فهذا ال ٌجوز؛ فٌجب أن ٌبٌن ولو لُتل 

 بعض أهل السنة الذٌن صبروا على المتل فً بٌانها لتعٌنه علٌهم.، كما جرى ل-
 ؛ لموله تعالى: } وٌشترون به ثمناً للٌبلً {.-ولو كثر  -ومن فوابد اآلٌة: أن متاع الدنٌا للٌل  - ٘
ومنها: إطبلق المسبَّب على السبب؛ لموله تعالى: } أولبن ما ٌؤكلون فً بطونهم إال النار {  - ٙ

 ون النار؛ ولكن ٌؤكلون المال؛ لكنه مال سبب للنار.هم ال ٌؤكل
ومنها: إلامة العدل فً الجزاء؛ لموله تعالى: } أولبن ما ٌؤكلون فً بطونهم إال النار {؛ فجعل  - 2

 عموبتهم من النار بمدر ما أكلوه من الدنٌا الذي أخذوه عوضاً عن العلم.
: } وال ٌكلمهم هللا {؛ ألنه لو كان ال ٌتكلم ال ومنها: إثبات كبلم هللا عز وجل؛ لموله تعالى - 1

معهم، وال مع ؼٌرهم، لم ٌكن فً نفً تكلٌمه إٌاهم فابدة؛ فنفٌه لتكلٌمه هإالء ٌدل على أنه ٌكلم 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٕٙ/ٕعثٌمٌن:( تفسٌر ابن ٔ)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٕ)
 .ٔ٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)



[ أي الفجار ٘ٔبموله تعالى: }كبل إنهم{ ]المطففٌن:  -رحمه هللا  -ؼٌرهم؛ ولد استدل الشافعً 
[ برإٌة األبرار له؛ ألنه ما حجب هإالء فً حال ٘ٔففٌن: }عن ربهم ٌومبذ لمحجوبون{ ]المط

ً لم ٌكن لذكر حجب الفجار  السخط إال لرإٌة األبرار فً حال الرضا؛ إذ لو كان ال ٌُرى مطلما
فابدة؛ وكبلم هللا عز وجل هو الحرؾ، والمعنى؛ فاهلل سبحانه وتعالى ٌتكلم بكبلم بحروؾ، 

 كتب العمابد.وصوت؛ وأدلة هذا، وتفصٌله مذكور فً 
ومن فوابد اآلٌة: أن الكبلم من صفات هللا الفعلٌة المتعلمة بمشٌبته؛ لموله تعالى: } وال ٌكلمهم  - 5

هللا ٌوم المٌامة {؛ ألن تخصٌصه بٌوم المٌامة ٌدل على أنه ٌتعلك بمشٌبته؛ وهذه هً الصفات 
 ٌزال متكلماً.الفعلٌة؛ لكن أصل الكبلم صفة ذاتٌة؛ ألن هللا تعالى لم ٌزل وال 

 ومنها: إثبات ٌوم المٌامة. - ٓٔ
ومنها: أن ٌوم المٌامة ٌَُزكى فٌه اإلنسان؛ وذلن بالثناء المولً، والفعلً؛ فإن هللا ٌمول لعبده  - ٔٔ

؛ وأما الفعلً فإن (ٔ)«سترتها علٌن فً الدنٌا وأنا أؼفرها لن الٌوم»المإمن حٌن ٌمرره بذنوبه: 
وٌَشهد الناُس كلهم على أنه من المإمنٌن؛ وهذه تزكٌة ببل  ابه بٌمٌنه،عبلمة الثناء أنه ٌعطى كت

 شن.
ومنها: ؼلظ عموبة هإالء بؤن هللا تعالى ال ٌكلمهم ٌوم المٌامة، وال ٌزكٌهم؛ والمراد كبلم  - ٕٔ

الرضا؛ وأما كبلم الؽضب فإن هللا تعالى ٌكلم أهل النار، كما لال تعالى: } اخسبوا فٌها وال 
 {.تكلمون 
 ومنها: إثبات الجزاء؛ لموله تعالى: } ولهم عذاب ألٌم {. - ٖٔ
ومنها: أن عذاب هإالء الكافرٌن عذاب مإلم ألماً نفسٌاً، وألماً جسمانٌاً؛ فؤما األلم النفسً  - ٗٔ

فدلٌله لوله تعالى: } لال اخسبوا فٌها وال تكلمون {؛ فهذا من أبلػ ما ٌكون من اإلذالل الذي به 
فسً؛ وأما األلم البدنً فدلٌله لول هللا تعالى: }كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً ؼٌرها األلم الن

[، ولوله تعالى: }وسموا ماًء حمٌماً فمطع ٙ٘لٌذولوا العذاب إن هللا كان عزٌزاً حكٌماً{ ]النساء: 
ونهم [، ولوله تعالى: }ٌصب من فوق رإوسهم الحمٌم * ٌصهر به ما فً بط٘ٔأمعاءهم{ ]دمحم: 

والجلود * ولهم ممامع من حدٌد * كلما أرادوا أن ٌخرجوا منها من ؼم أعٌدوا فٌها وذولوا عذاب 
 [ .ٕٕ، ٕٔالحرٌك{ ]الحجر: 

 المرآن
اَللَةَ بِاْلُهَدى َواْلعَذَاَب بِاْلَمْؽِفَرِة فََما أَْصبََرهُْم َعلَى الن اِر ) ({ 1٘ٔ}أُولَئَِن ال ِذٌَن اْشتََرُوا الض 

 [1٘ٔمرة : ]الب
 التفسٌر:

أولبن المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضبللة بالهدى وعذاب هللا بمؽفرته، فما أشد جراءتهم 
من  -أٌها الناس-على النار بعملهم أعمال أهل النار!! ٌعجب هللا من إلدامهم على ذلن، فاعجبوا 

االستهانة بهم، واالستخفاؾ جراءتهم، ومن صبرهم على النار ومكثهم فٌها. وهذا على وجه 
 بؤمرهم.

[، أي:" أولبن الذٌن 2٘ٔلوله تعالى: } أُولَبَِن الَِّذٌَن اْشتََرُوا الضَّبللَةَ بِاْلُهَدى{]البمرة:  
 .(ٔ)أخذوا الضبللة ، وتركوا الهدى"

 .(ٕ)لال الصابونً: " أي أولبن أخذوا الضبللة بدل الهدى والكفر بدل اإِلٌمان"  
كثٌر:" أي : اعتاضوا عن الهدى ، وهو نشر ما فً كتبهم من صفة الرسول لال ابن   

وذكر مبعثه والبشارة به من كتب األنبٌاء واتباعه وتصدٌمه ، استبدلوا عن ذلن واعتاضوا عنه 
 .(ٖ)بالضبللة ، وهو تكذٌبه والكفر به وكتمان صفاته فً كتبهم"

                                                             
 . من حدٌث ابن عمر.1ٕٙ/ٕ(: 5ٖٕٓصحٌح البخاري) (ٔ)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)



ل الفمهاء: إن ما دخلت علٌه الباء هو و)الباء( فً لوله }بِاْلُهَدى{: " للعوض؛ وٌمو  
ً ؼٌر نمد؛ فإذا للت: اشترٌت منن دٌناراً بثوب، فالثمن الثوب؛  الثمن؛ سواء كان نمداً، أم عٌنا

 . (ٔ)ولال بعض الفمهاء: الثمن هو النمد مطلماً"
لال ابن عثٌمٌن:"والصحٌح األول؛ والثمن الذي دفعه هإالء هو الهدى؛ فهم دفعوا   

 .(ٕ)ألخذ الضبللة" -والعٌاذ باهلل  -الهدى 
 .(ٖ)[، "أي: اعتاضوا عن المؽفرة بالعذاب"2٘ٔلوله تعالى: }َواْلعَذَاَب بِاْلَمْؽِفَرةِ{]البمرة:  
 .(ٗ)لال ابن كثٌر:"وهو ما تعاَطْوه من أسبابه المذكورة"  
 .(٘)لال الصابونً: " أي: واستبدلوا الجحٌم بالجنة"  
خذوا ما ٌوجب لهم عذاب هللا ٌوم المٌامة ، وتركوا ما ٌُوجب لهم لال الطبري:أي:" وأ  

 .(ٙ)ؼفرانه ورْضَوانه"
ً اشتروا العذاب بالمؽفرة؛ ولو أنهم بٌنوا، وأظهروا العلم    لال ابن عثٌمٌن:"فهم أٌضا

 .(2)لَُجوزوا بالمؽفرة؛ ولكنهم كتموا، فُجوزوا بالعذاب"
استحك العذاب بدل المؽفرة، وهو باختٌاره إٌاه بعد لال المراؼً: " أي إن متبع الضبلل   

لٌام الحجة لد اشترى العذاب بالمؽفرة، وكان هو الجانً على نفسه حٌن اؼتّر بالعاجل واستهان 
 .(1)باآلجل"

طالبون راؼبون فً الضبللة بمنزلة  -والعٌاذ باهلل  -لال ابن عثٌمٌن: "فكؤن هإالء   
 .(5)فهو بٌان العلم ونشره"« الهدى»ان العلم؛ فإنه ضبلل؛ وأما المشتري؛ و} الضبللة { هنا كتم

[،" أي: ما أشدَّ صبرهم على نار 2٘ٔلوله تعالى : } فََما أَْصَبَرهُْم َعلَى النَّاِر {]البمرة:  
 .(ٓٔ)جهنم؟"

لال الصابونً: "وهو تعجٌب للمإمنٌن من جراءة أولبن الكفار على التراؾ أنواع   

 .(ٔٔ)المعاصً"
ال أهل المعانً: "وإنما جاز استعمال الصبر بمعنى الجرأة؛ ألن الصبر حبس النفس ل  

 .(ٕٔ)على الشدة، والجريء ٌصبر نفسه على الشدة، فلما كانت الجرأة تمتضً الصبر سمٌت به"
 .(ٖٔ)ولال السدي: "هذا على وجه االستهانة"  
[، على 2٘ٔالنَّاِر {]البمرة: واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى : } فََما أَْصَبَرهُْم َعَلى  

 :(ٗٔ)وجوه
بُهم إلى النار. لاله  لتادة أحدها: فما أجرأهم وأدومهم على العمل الذي ٌمّرِ
، وسعٌد (ٕ)، والحسن(ٔ)

 .(ٗ)، والربٌع(ٖ)بن جبٌر

                                                             

 ٕٙٙ/ٌٕمٌن: ( تفسٌر ابن عثٔ)
 ٕٙٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٙ)
 ٕٙٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً:1)
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٕٓٔ/ٔالتفاسٌر:  (صفوةٔٔ)
 .ٓٔ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕٔ)
، ولد أخرج الطبري  ٖٕٙ/ ٕ، ولم ٌنسبه، وكذا المرطبً 1ٗ/ٕ، وذكره الثعلبً: ٓٔ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖٔ)

(، 1ٕٓ٘(، و)2ٕٓ٘عن السدي وعطاء وابن زٌد وأبً بكر بن عٌاش وابن زٌد نحوه.، انظر: تفسٌر الطبري:)
 .ٕٖٖ/ٖ(:صٕٓٔٓ٘(، و)5ٕٓ٘و)
 .1ٗٗ/ٔ، وتفسٌر المرطبً: ٕٖٖ-ٖٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)



 .(٘)الثانً: أن المعنى: فما أعملهم بؤعمال أهل النار. وهذا لول مجاهد
ُب من رآهم فٌها من صبرهم الثالث: ولٌل: ٌخبر تعالى أنَّهم  فً عذاب شدٌد عظٌم هابل، ٌتعجَّ

 .(ٙ)على ذلن، مع شدة ما هم فٌه من العذاب، والنكال، واألؼبلل عٌاذًا باهلل من ذلن
، وفٌه 2٘ٔكما اختلفوا فً إعراب }ما{ التً فً لوله:} فََما أَْصَبَرهُْم َعلَى النَّاِر {]البمرة:  

 :(2)وجهان
د االستفهام، ومعناه: التوبٌخ، أي: ما الذي صبرهم؟ وأي شًء صبرهم على أحدهما: أنها تفٌ

 النار حٌن تركوا الحك واتبعوا الباطل؟ فمٌل هذا على وجه االستهانة.

، (ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)،  وأبوبكر بن عٌاش(ٓٔ)،و أبو العالٌة(5)، وعطاء(1)وهذا لول  السدي  
 .(ٖٔ)وٌزٌد بن أبً حبٌب

ذا المول: "هإالء الذٌن اشتروا الضبللة بالهدى والعذاب بالمؽفرة، ومعنى اآلٌة على ه  
حتى استبدلوها بمؽفرة هللا فاعتاضوها  -والنار ال صبر علٌها ألحد  -فما أصبرهم على النار 

 .(ٗٔ)منها بدال ؟"
ب. واختلفوا فً معناه على النحو اآلتً:  الثانً: أنها تفٌد التعجُّ

: وهللا ما لهم علٌها من صبر، ولكن ما أجرأهم (2ٔ)، والربٌع(ٙٔ)ولتادة ،(٘ٔ)أوال: فمال الحسن
 على العمل الذي ٌمربهم إلى النار. لال: وهذه لؽة ٌمانٌة.

ثانٌا: ولال الفراء: "أخبرنً الكسابً، أخبرنً لاضً الٌمن: إن خصمٌن اختصما إلٌه فوجبت 
 .(5ٔ)أي ما أجرأن علٌه (1ٔ)الٌمٌن على أحدهما فحلؾ، فمال خصمه: ما أصبرن على هللا ... !"

ثالثا: ولال المورج: "فما أصبرهم على عمل ٌإدٌهم إلى النار ألن هإالء كانوا علماء، فان من 
 .(ٕٔ). ونسبه ابن الجوزي إلى عكرمة والربٌع(ٕٓ)عاند النبً ملسو هيلع هللا ىلص صار من أهل النار"

ل النار أي ما أدومهم علٌه ... كما رابعا: لال الكسابً ولطرب:" معناه ما أصبرهم على عمل أه
 .(ٕٕ)تمول: ما أشبه سخان بحاتم: أي بسخاء حاتم"

 .(ٔ) خامسا: ولال مجاهد: "ما أعلمهم بؤعمال أهل النار!"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٔ/ٖ(:صٕٔٓ٘(، و)ٕٓٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٖٔ/ٖ(:صٕٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٖٔ/ٖ(:صٖٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٖٔ/ٖ(:صٕٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖٖ/ٖ(:صٕٙٓ٘(، و)ٕ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .1ٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٖٖ-ٕٖٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري 2)
 .ٕٖٖ/ٖ(:ص2ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٖٖ/ٖ(:ص1ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1ٕٙ/ٔ(:ص2ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ(:ص5ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٖٖ/ٖ(:صٕٓٔ٘انظر: تفسٌر الطبري)( ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٔ(:ص2ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٖٖٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .1ٗٗ/ٔ، و تفسٌر المرطبً: 1ٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٖٔ/ٖ(:صٕٕٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٗٗ/ٔوتفسٌر المرطبً: ، 1ٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٖٖٔ/ٖ(:صٕٔٓ٘(، و)ٕٓٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .1ٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٖٔ/ٖ(:صٕٗٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( معانً المرآن:1ٔ)
 .1ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: 5ٔ)
، وأبو حٌان فً "البحر 1ٕٔ/ ٕ، والمرطبً 5ٓٔ/ ٔ، وانظر: والحٌري فً "الكفاٌة" 1ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٕٓ)

 .5ٗٗ/ ٔالمحٌط" 
 .2ٙ/!ٔظر: زاد المسٌر: ( انٕٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للفراء: 1ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٕٕ)



 .(ٕ) سادسا: ولٌل: "ما أبماهم فً النار! كما ٌمال: ما أصبر فبلنا على الضرب والحبس ... !"

بن الذٌن اشتروا الضبللة بالهدى والعذاَب وتفسٌر اآلٌة على وجه التعجب: " أول  
على ما ٌوجب لهم النار! كما لال  -بفعلهم ما فعلوا من ذلن  -بالمؽفرة "، فما أشد جراءتهم 

ى 2ٔتعالى ذكره : }لُتَِل اإلْنَساُن َما أَْكَفَرهُ{]سورة عبس :  [، تعجبًا من كفره بالذي َخلمه وَسوَّ
 .(ٖ)خلمه
أن )ما( تعجبٌة، والمعنى: شًء عظٌم أصبرهم؛ أو ما أعظم  -وهللا أعلم-والراجح   

صبرهم على النار، فبل شّن بؤن "انهماكهم فً العمل الذي ٌوصلهم إلى النار المبٌن فى اآلٌتٌن 
السالفتٌن هو مثار العجب، فسٌرهم فً الطرٌك التً ٌجرهم إلٌها، وعدم مباالتهم بمآل أعمالهم، 

علٌها، وتلن حال تستحك العجب أشد العجب، وأعجب من ذلن  دلٌل على أنهم ٌطٌمون الصبر
أن ٌرضاها عالل لنفسه ومثل هذا األسلوب ما ٌمال لمن ٌتعرض لما ٌوجب ؼضب ملن من 
الملون: ما أصبرن على المٌد والسجن! أي إنه ال ٌتعرض لمثل هذا إال من هو شدٌد الصبر 

 .(ٗ)على العذاب"
 التعجب ٌتوجه علٌه سإاالن: لال الشٌخ ابن عثٌمٌن:  "وهذا  

ولٌس هو  -السإال األول: أهو تعجب من هللا أم تعجٌب منه؛ بمعنى: أٌرشدنا إلى أن نتعجب 
 ؟-موصوفاً بالعجب؛ أو أنه من هللا 

السإال الثانً: أن لوله: } فما أصبرهم { ٌمتضً أنهم ٌصبرون، وٌتحملون مع أنهم ال ٌتحملون، 
[ 5ٗلخزنة جهنم: }ادعوا ربكم ٌخفؾ عنا ٌوماً من العذاب{ ]ؼافر: وال ٌطٌمون؛ ولهذا ٌمولون 

[ أي لٌهلكنا؛ ومن لال هكذا فلٌس 22؛ وٌنادون: }ٌا مالن لٌمض علٌنا ربن{ ]الزخرؾ: 
 بصابر؟

: فمد اختلؾ فٌه -وهو أهو تعجب، أو تعجٌب  -والجواب عن السإال األول:   
عز وجل؛ ألنه المتكلم به هو هللا؛ والكبلم ٌنسب المفسرون؛ فمنهم من رأى أنه تعجب من هللا 

 ً أي ال مانع ٌمنع من أن هللا سبحانه  -إلى من تكلم به؛ وال مانع من ذلن ال عمبلً، وال سمعا
وتعالى ٌعجب؛ ولد ثبت هلل العجب بالكتاب، والسنة؛ فمال هللا تعالى فً المرآن: }بل عجبُت 

ه المراءة سبعٌة ثابتة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ والتاء فاعل [ بضم التاء؛ وهذٕٔوٌسخرون{ ]الصافات: 
ٌعود على هللا سبحانه وتعالى المتكلم؛ وأما السنة ففً الحدٌث الصحٌح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

؛ وعلى هذا فالعجب هلل ثابت بالكتاب، والسنة؛ فبل (ٕ)«عجب ربنا من لنوط عباده ولرب ِؼٌَِره»
نع من أن هللا ٌعجب من صبرهم؛ فإذا لال لابل: العجب ٌدل على أن المتعجب مباَؼت بما ما

 ؟-وهو محال على هللا  -تعجب منه؛ وهذا ٌستلزم أن ال ٌكون عالماً باألمر من لبل 
فالجواب: أن سبب العجب ال ٌختص بما ذكر؛ بل ربما ٌكون سببه اإلنكار على الفاعل،   

؛ «عجبت من لوم جحدوا بآٌات هللا مع بٌانها، وظهورها»ما تمول: حٌث خرج عن نظابره، ك
وهو بهذا المعنى لرٌب من معنى التوبٌخ، واللوم؛ ومن المفسرٌن من لال: إن المراد بالعجب: 
التعجٌب؛ كؤنه لال: اعجب أٌها المخاطب من صبرهم على النار؛ وهذا وإن كان له وجه لكنه 

 خبلؾ ظاهر اآلٌة.
وهو كٌؾ ٌتعجب من صبرهم مع أنهم لم ٌصبروا  -ب عن السإال الثانً:وأما الجوا  

فمال أهل العلم: إنهم لما صبروا على ما كان سبباً لها من كتمان العلم صاروا كؤنهم  –على النار 
                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٖ/ٖ(:صٕٔٔ٘( أخرجه الطبري: )ٔ)
 .1ٗ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٖٖٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٗ)

: فٌما أنكرت ٖٔ، كتاب السنة، باب 11ٕٗ، وابن ماجة ص11ٕٙٔ، حدٌث رلم ٔٔ/ٗأخرجه أحمد  (ٕ)
، وكبلهما بلفظ )ضحن ربنا...(؛ وأما لفظ )عجب ربنا( فمد ذكره شٌخ اإلسبلم ابن 1ٔٔالجهمٌة، حدٌث رلم 

الى فً سورة البمرة: )أم تٌمٌة فً العمٌدة الواسطٌة ولال: حدٌث حسن، وكذلن ابن كثٌر فً تفسٌره عند لوله تع
 حسبتم أن تدخلوا الجنة...(.



صبروا علٌها، مثلما ٌمال للرجل الذي ٌفعل أشٌاء ٌنتمد فٌها: ما أصبرن على لوم الناس لن مع 
وه أصبلً؛ لكن فعل ما ٌمتضً اللوم؛ ٌصٌر معنى: } ما أصبرهم على النار { أنه ربما لم ٌلوم

أنهم لما كانوا ٌفعلون هذه األفعال الموجبة للنار صاروا كؤنهم ٌصبرون على النار؛ ألن الجزاء 
من جنس العمل، كما تفٌده اآلٌات الكثٌرة، فٌعبر بالعمل عن الجزاء؛ ألنه سببه المترتب علٌه؛ 

هً الدار التً أعدها هللا سبحانه وتعالى للكافرٌن والظالمٌن؛ لكن الظلم إن كان ظلم  و} النار {
 .(ٔ)الكفر فهم مخلدون فٌها؛ وإن كان ظلماً دون الكفر فإنهم مستحمون للعذاب بحسب حالهم"

 
 الفوابد:
رادوا من فوابد اآلٌة: أن سبب ضبلل هإالء وكتمانهم الحك أنهم لم ٌرٌدوا الهدى؛ وإنما أ - ٔ

 ؛ لموله تعالى: } أولبن الذٌن اشتروا... { إلخ.-والعٌاذ باهلل  -الضبلل والفساد 
 ومنها: الرد على الجبرٌة؛ إلضافة الفعل إلى الفاعل. - ٕ
ومنها: أن كتمان العلم أو بٌانه لؽرض من الدنٌا من الضبلل؛ وذلن؛ ألنه جاهل بما ٌجب  - ٖ

بلٌػ، وألنه جهل على نفسه، حٌث منعها هذا الخٌر العظٌم على العالم فً علمه من النشر، والت
لٌس كالمال؛ المال ٌفنى؛  -أعنً العلم  -فً نشر العلم؛ ألن من أفضل األعمال نشر العلم؛ فإنه 

والعلم ٌبمى؛ أرأٌت اآلن فً الصحابة رضً هللا عنهم أناس أؼنٌاء أكثر ؼًنى من أبً هرٌرة 
ٌن الخاص والعام اآلن أكثر، والثواب الذي ٌؤتٌه مما روى رضً هللا عنه وِذكر أبً هرٌرة ب

عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص من أحادٌث أكثر وأعظم؛ ثم أرأٌت منزلة اإلمام أحمد بن حنبل، ونحوه من األبمة 
مع من فً عهدهم من الخلفاء، والوزراء، واألؼنٌاء، هل بمً ذكرهم، كما بمً ذكر هإالء 

 لم ال شن أنه ضبللة فً اإلنسان، وجهالة.األبمة؟!! فكتمان الع
لهم لٌست ظلماً منه؛ بل هم الذٌن تسببوا لها، حٌث اشتروا  ومن فوابد اآلٌة: أن عموبة هللا - ٗ

 الضبللة بالهدى؛ وهللا عز وجل لٌس بظبلم للعبٌد.
ً ممابلة ومنها: أن نشر العلم، وإظهاره، وبٌانه من أسباب المؽفرة؛ ألنه جعل لهم العذاب ف - ٘

الكتمان، واختٌارهم العذاب على المؽفرة، والضبللة على الهدى؛ فدل ذلن على أن نشر العلم من 
أسباب مؽفرة الذنوب؛ كما أن الذنوب أٌضاً تحول بٌن اإلنسان، والعلم، فكذلن كتم العلم ٌحول 

والعلم بموله  بٌن اإلنسان، والمؽفرة؛ ولد استدل بعض العلماء بؤن الذنوب تحول بٌن اإلنسان،
تعالى: }إنا أنزلنا إلٌن الكتاب بالحك لتحكم بٌن الناس بما أران هللا وال تكن للخابنٌن خصٌماً * 

[ ؛ فمال تعالى: }لتحكم{، ثم لال ٙٓٔ، ٘ٓٔواستؽفر هللا إن هللا كان ؼفوراً رحٌماً{ ]النساء: 
؛ وبموله -وهو ظاهر  -ح العلم تعالى: }واستؽفر هللا{ ؛ فدل هذا على أن االستؽفار من أسباب فت

تعالى: }فبما نمضهم مٌثالهم لعناهم وجعلنا للوبهم لاسٌة ٌحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً 
رٌن على الملوب، كما لال تعالى:  -والعٌاذ باهلل  -[ ؛ ألن الذنوب ٖٔمما ذكروا به{ ]المابدة: 

ً علٌها فإن ٗٔ: }كبل بل ران على للوبهم ما كانوا ٌكسبون{ ]المطففٌن [ ؛ فإذا كانت رٌنا
 االستؽفار ٌمحو هذا الرٌن، وتبمى الملوب نٌرة مدركة واعٌة.

 -ومن فوابد اآلٌة: إثبات العجب هلل سبحانه وتعالى؛ لموله تعالى: } فما أصبرهم على النار {  - ٙ
من صفات هللا ؛ وهو من الصفات الفعلٌة؛ ألنه ٌتعلك بمشٌبته؛ وكل صفة -على أحد االحتمالٌن 

 تتعلك بمشٌبته فهً من الصفات الفعلٌة.
 فإذا لال لابل: ما دلٌلكم على أن العجب ٌتعلك بمشٌبته؟

فالجواب: أن له سبباً؛ وكل ما له سبب فإنه متعلك بالمشٌبة؛ ألن ولوع السبب بمشٌبة هللا؛ فٌكون 
 ما ٌتفرع عنه كذلن بمشٌبة هللا.

ٌكتمون ما أنزل هللا؛ لموله تعالى: } فما أصبرهم على النار {؛ ومنها: توبٌخ هإالء الذٌن  - 2
 وكان األجدر بهم أن ٌتخذوا ولاٌة من النار ال وسٌلة إلٌها.

                                                             

 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)



ما أصبره »ومنها: اإلشارة إلى شدة عذابهم، كما ٌمال فً شخص أصٌب بمرض عظٌم:  - 1
 علٌه.، أي أنه مرض عظٌم ٌإدي إلى التعجب من صبر المرٌض «على هذا المرض

 المرآن
َل اْلِكتَاَب بِاْلَحّكِ َوإِن  ال ِذٌَن اْختَلَفُوا فًِ اْلِكتَاِب لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌٍد ) َ نَز  ({ ]البمرة 1ٙٔ}ذَِلَن بِأَن  ّللا 

 :ٔ1ٙ] 
 التفسٌر:

ل كتبه على رسله مشتملة على الحك المبٌن،  ذلن العذاب الذي استحموه بسبب أن هللا تعالى نزَّ
وا به. وإن الذٌن اختلفوا فً الكتاب فؤمنوا ببعضه وكفروا ببعضه، لفً منازعة ومفارلة فكفر

 بعٌدة عن الرشد والصواب.
َ نزَل اْلِكتَاَب ِباْلَحّكِ {البمرة:   [،" ٌعنً: ذلن العذاب، 2ٙٔلوله تعالى تعالى:} ذَِلَن بِؤَنَّ َّللاَّ

 .(ٔ)بؤن هللا نزل الكتاب بالحك فؤنكروه وكفروا به"
لال المراؼً: أي: ذلَن العذاُب لهم فً اآلخرة، "الذي تمّرر لهم بسبب أن الكتاب جاء   

 .(ٕ)بالحك، والحك ال ٌؽالب، فمن ؼالبه ؼلب"
لال ابن عثٌمٌن:" و }الكتاب{ المراد به الجنس: المرآن، والتوراة، واإلنجٌل، وؼٌرها  

 .(ٖ)من الكتب التً أنزلها هللا"

 .(ٗ)ذَِلَن{: "ذلن الضبلُل" ولٌَل معنى لوله}  
[، وذكروا ثبلثة 2ٙٔولد اختلؾ أهل التفسٌر فً داللة اسم اإلشارة } ذَِلَن {]البمرة:  

 :(٘)أوجه
أحدهما: أن معنى} ذَِلَن {: فعلُهم هذا الذي ٌفعلون من جراءتهم على عذاب النار، فً مخالفتهم 

وأمَرهم ببٌانه لهم من أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأمر دٌنه من  أمر هللا، وكتمانهم الناَس ما أنزل هللا فً كتابه،
أجل أن هللا تبارن تعالى}نزل الكتاب بالحك{، وتنزٌله الكتاب بالحك هو خبُره عنهم فً لوله 

ٌِْهْم أَأَْنذَْرتَُهْم أَْم لَْم تُ  ُ َعلَى لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : }إِنَّ الَِّذٌَن َكفَُروا َسَواٌء َعلَ ْنِذْرهُْم ال ٌُْإِمنُوَن * َختََم َّللاَّ
 -[ فهم 2 - ٙلُلُوبِِهْم َوَعلَى َسْمِعِهْم َوَعلَى أَْبَصاِرِهْم ِؼَشاَوةٌ َولَُهْم َعذَاٌب َعِظٌٌم{]سورة البمرة : 

ال ٌكون منهم ؼٌُر اشتراء الضبللة بالهدى والعذاب  -مع ما أخبر هللا عنهم من أنهم ال ٌإمنون 
 .(ٙ)لمؽفرةبا

الثانً: ولٌل: معناه : }ذَِلَن{ معلوٌم لهم، بؤن هللا نزل الكتاب بالحك، ألنّا لد أخبرنا فً الكتاب أّن 
 ذلن لهم، والكتاُب َحك.

لال الطبري: "كؤن لابلً هذا المول كان تؤوٌل اآلٌة عندهم : ذلن العذاب الذي لال هللا   
لهم. ألن هللا لد أخبر فً مواضع من تنزٌله أن النار  تعالى ذكره، فما أصبرهم علٌه معلوٌم أنه

 .(2)للكافرٌن، وتنزٌله حك، فالخبر عن " ذلن " عندهم ُمضمر"
الثالث: ولٌل: معنى }ذَِلَن{، أن هللا وصؾ أهل النار، فمال :}فما أصبرهم على النا{، ثم لال : هذا 

ا }ذَِلَن{، كؤنه لال : فعلنا ذلن بؤن العذاب بكفرهم،  و)هذا( هاهنا عندهم، هً التً ٌجوز مكانه
نصبًا، وٌكون رفعًا  -إذا كان ذلن معناه  -هللا نزل الكتاب بالحك فكفروا به. لال : فٌكون }ذَِلَن{ 

 بالباء.

                                                             

 .1٘ٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .1ٕ٘/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .٘ٔٔ/ٔ(انظر:  تفسٌر الطبرانً: ٗ)
 .1ٗ/ٕ. وتفسٌر الثعلبً: ٘ٗٗ-ٖٖٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٖٗ/ٖانظر: تفسٌر الطبري:( ٙ)
 ٖٖ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)



والصواب: أن هللا تعالى ذكره أشار بموله : }ذَِلَن{، إلى جمٌع ما حواه لوله: }إّن الذٌن   
كتاب{، إلى لوله :} ذلن بؤن هللا نزل الكتاب بالحك{، من خبره عن ٌَكتموَن َما أنزَل هللا من ال

أفعال أحبار الٌهود، وذكره ما أعد لهم تعالى ذكره من العماب على ذلن، فمال : هذا الذي فعلته 
ا هإالء األحباُر من الٌهود بكتمانهم الناَس ما كتموا من أمر دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ونبوته مع علمهم به، طلبً 

من تركً تطهٌَرهم وتزكٌتهم  -وبخبلفهم أمري وطاعتً وذلن  -منهم لعَرض من الدنٌا خسٌس 
 .(ٔ)بؤنً أنزلت كتابً بالحك، فكفروا به واختلفوا فٌه -وتكلٌمهم، وإعدادي لهم العذاب األلٌم 

 فٌكون فً }ذَِلَن{ حٌنبذ وجهان من اإلعراب : رفٌع ونصب:  
، (ٖ)و"هو إشارة إلى الحكم، كؤنه لال : ذلن الحكم بالنار" ،(ٕ)والرفع ٌكون باالبتداء  

 المشار إلٌه ما ذكر من جزابهم؛ أي ذلن الجزاء الذي ٌجازون به.
وأما النصب فمعنى : معناه فعلنا ذلن بهم، "بؤنً أنزلت كتابً بالحك، فكفروا به   

 .(ٗ)ا ذكر من الكبلم علٌه"واختلفوا فٌه، وترن ذكر " فكفروا به واختلفوا "، اجتزاًء بداللة م
{]البمرة:     (٘) [، على لولٌن:2ٙٔواختلفوا فً لوله تعالى: }بِاْلَحّكِ

دِق أو ببٌان الحك أحدهما: أن المعنى: بالعذاب والّصِ
فحٌنبذ ٌكوُن } ذَِلَن{، فً موضع  ،(ٙ)

 .(2)الرفع
َل الكتاَب والثانً: ولٌل: هو فً محل النصب ؛ معناهُ : فعلنا ذلن بهم ؛ بؤنَّ  هللا أو ألن هللا نزَّ

 بالحك فاختلفوا فٌه وكفروا به ؛ فَنُِزَع الخافُض.
لال ابن كثٌر:" فهإالء فإنما استحموا هذا العذاب الشدٌد ألن هللا تعالى أنزل على رسوله   

آٌات هللا هزًوا، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى األنبٌاء لبله كتبه بتحمٌك الحك وإبطال الباطل، وهإالء اتخذوا 
فكتابهم ٌؤمرهم بإظهار العلم ونشره، فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم ٌدعوهم إلى هللا 
تعالى، وٌؤمرهم بالمعروؾ وٌنهاهم عن المنكر، وهم ٌكذبونه وٌخالفونه وٌجحدونه، وٌكتمون 

نكال ؛ ولهذا لال : } صفته، فاستهزإوا بآٌات هللا المنزلة على رسله ؛ فلهذا استحموا العذاب وال
ذَِلَن بِؤَنَّ هللاَ نزَل اْلِكتَاَب ِباْلَحّكِ َوإِنَّ الَِّذٌَن اْختَلَفُوا فًِ اْلِكتَاِب َلِفً ِشَماٍق بَِعٌٍد{"
(1). 

[، "أي: إن الذٌن اختلفوا فً 2ٙٔولوله تعالى:} َوإِنَّ الَِّذٌَن اْختَلَفُوا فًِ اْلِكتَاِب {]البمرة:  
 .(5)"زله هللا عز وجل بحكالكتاب الذي ن

 .(ٓٔ)أي اختلفوا فً تؤوٌله وتحرٌفه" لا الصابونً:"  
 .(ٔٔ)لال الثعلبً:" فآمنوا ببعض وكفروا ببعض"  
فً الكتاب الذي نزله هللا عز وجل بحك؛ وهذا االختبلؾ ٌشمل لال ابن عثٌمٌن: "أي:   

فٌما بٌنهم أي فٌما بٌن أحد االختبلؾ فً أصله: فمنهم من آمن؛ ومنهم من كفر، واالختبلَؾ 
الطرفٌن: فمنهم من استمام فً تؤوٌله؛ ومنهم من حرؾ فً تؤوٌله على ؼٌر مراد هللا سبحانه 

 .(ٕٔ)وتعالى"
 [، وفٌه وجهان:2ٙٔواختلفوا فً المراد بموله تعالى: }الَِّذٌَن اْختَلَفُوا فًِ اْلِكتَاِب{]البمرة:  

                                                             

 .ٖٖ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)
 .2ٖٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖٖ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .٘ٔٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبرانً: ٘)
 .ٖٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .٘ٔٔ/ًٔ: ( انظر: تفسٌر الطبران2)
 .1ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1٘ٔ/ٔ، ونمله بتماه البؽً فً تفسٌره: 1ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .2ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)



 .(ٔ)فً المرآنأحدهما: أنهم الكفار أجمع، اختلفوا 
 .(ٕ)والثانً: أنهم أهل الكتاب:)الٌهود والنصارى(. لاله السدي

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص    لال الطبرانً: "وأراَد بالكتاب : التوراةَ واإلنجٌَل وما فٌهما من البشارةِ بُمَحمَّ
ِة أمرِه ودٌنِه" وصحَّ
(ٖ). 

ختلفوا فً كتاب هللا، فكفرت ٌعنً بذلن الٌهوَد والنصارى. ا لال اإلمام الطبري: "  
الٌهوُد بما لصَّ هللا فٌه من لََصص عٌسى ابن مرٌم وأمه. وَصدلت النصارى ببعض ذلن، 
وكفروا ببعضه، وكفروا جمًٌعا بما أنزل هللا فٌه من األمر بتصدٌك دمحم ملسو هيلع هللا ىلص. فمال لنبٌه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص : 

ما أنزلت إلٌن ٌا دمحم لفً منازعة ومفارلة للحك بعٌدة من الرشد إن هإالء الذٌن اختلفوا فٌ
هُْم  والصواب، كما لال هللا تعالى ذكره :} فَإِْن آَمنُوا بِِمثِْل َما آَمْنتُْم بِِه فَمَِد اْهتََدْوا َوإِْن تََولَّْوا فَإِنََّما

 .(ٗ)["2ٖٔفًِ ِشمَاٍق { ]سورة البمرة : 
ح: ألن "األلرب حمله على التوراة واإلنجٌل اللذٌن ذكرت والمول الثانً هو الراج   

البشارة بدمحم ملسو هيلع هللا ىلص فٌهما، ألن الموم لد عرفوا ذلن وكتموه وحرفوا تؤوٌله، فإذا أورد تعالى ما 
ٌجري مجرى العلة فً إنزال العموبة بهم فاأللرب أن ٌكون المراد كتابهم الذي هو األصل 

 .(٘)لذي إذا عرفوه فعلى وجه التبع لصحة كتابهم"عندهم دون المرآن ا
 : (ٙ)[، ثبلثة وجوه2ٙٔوفً تفسٌر }الكتاب{]البمرة:  

الوجه األول:أنه المرآن، إذ كان اختبلفهم فٌه أن بعضهم لال: إنه كهانة، وآخرون لالوا: إنه 
 مول مختلك.سحر، وثالث لال: رجز، ورابع لال: إنه أساطٌر األولٌن وخامس لال: إنه كبلم من
 والوجه الثانً: أن المراد: التوراة واإلنجٌل، فالمراد باختبلفهم ٌحتمل وجوها:

أحدها: أنهم مختلفون فً داللة التوراة على نبوة المسٌح فالٌهود لالوا: إنها دالة على المدح فً  
 عٌسى والنصارى لالوا إنها دالة على نبوته

ٌات الدالة على نبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فذكر كل واحد منهم له تؤوٌبل وثانٌها: أن الموم اختلفوا فً تؤوٌل اآل
آخر فاسدا ألن الشًء إذا لم ٌكن حما واجب المبول بل كان متكلفا كان كل أحد ٌذكر شٌبا آخر 

 على خبلؾ لول صاحبه، فكان هذا هو اإلختبلؾ.
فتعل الذي ٌكون مكان فعل، كما ٌمال: وثالثها: ما ذكره أبو مسلم فمال: لوله: }اختلفوا{ من باب ا

كسب واكتسب، وعمل واعتمل، وكتب واكتتب، وفعل وافتعل، وٌكون معنى لوله: }الذٌن 
اختلفوا فى الكتاب{ الذٌن خلفوا فٌه أي توارثوه وصاروا خلفاء فٌه كموله: }فخلؾ من بعدهم 

[، أي كل واحد ٌؤتً ٙ [ ولوله: }إن فى اختبلؾ الٌل والنهار{ ]ٌونس:5ٙٔخلؾ{ ]األعراؾ: 
[، أي ٕٙخلؾ اآلخر، ولوله: }وهو الذى جعل الٌل والنهار خلفة لمن أراد أن ٌذكر{ ]الفرلان: 

 كل واحد منهما ٌخلؾ اآلخر.
والوجه الثالث: أن ٌكون المراد بـ}الكتاب{: "جنس ما أنزل هللا والمراد بالذٌن اختلفوا فً الكتاب 

مبلوا بعض كتب هللا وردوا البعض وهم الٌهود والنصارى حٌث الذٌن اختلؾ لولهم فً الكتاب، ف
 .(2)لبلوا بعض كتب هللا وهو التوراة واإلنجٌل وردوا البالً وهو المرآن"

 لال شٌخنا ابن عثٌمٌن:"
أي فً خبلؾ بعٌد عن الحك  [، "2ٙٔولوله تعالى: }لَِفً ِشمَاٍق بَِعٌٍد { ]البمرة:  

 .(1)والصواب"

                                                             

 .ٕٓٔ/٘( ذكره الرازي، انظر: تفسٌره: ٔ)
 (.ٖٖٙ/ٖ(:ص ٕٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً:ٖ)
 .ٖٖٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٓٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٕٓٔ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٕٓٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: 2)
 .ٕٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)



 .(ٔ)أي:" لفً خبلؾ، وضبلل طوٌل"لال الثعلبً:  

 .  (ٕ)لال الطبرانً: "أي خبلٍؾ طوٌل"   
لال ابن عثٌمٌن: "أي: لفً جانب بعٌد عن الحك، وهذا البعد ٌختلؾ: فمنهم من ٌكون   

 .(ٖ)بعٌداً جداً؛ ومنهم من ٌكون دون ذلن"
ى هم الَّذٌن بتباعد بعضهم فً َمَشالَِّة بعض، ألن إلٌهود والنصار لال الزجاج: أي:" 

 .(ٗ)اختلفوا فً الكتاب ومشالتهم بعٌدة"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: إثبات العلل، واألسباب؛ لموله تعالى: } ذلن بؤن {؛ والباء للسببٌة؛ ولد ذكر  - ٔ

الذٌن  -بعض أهل العلم أن فً المرآن أكثر من مابة موضع كلها تفٌد إثبات العلة؛ خبلفاً للجبرٌة 
 «.فعل هللا عز وجل لٌس لحكمة؛ بل لمجرد المشٌبةإن »ٌمولون: 

ل الكتاب بالحك {. - ٕ  ومنها: الثناء على كتب هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } بؤن هللا نزَّ
ل الكتاب {. - ٖ  ومنها: ثبوت العلو هلل عّز وجل ؛ لموله تعالى: } بؤن هللا نزَّ
وإن تماربت  -شماق بعٌد ال تتمارب ألوالهم ومنها: أن المختلفٌن فً كتب هللا ال ٌزالون فً  - ٗ

 أبدانهم.
ومنها: أن االختبلؾ لٌس رحمة؛ بل إنه شماق، وببلء؛ وبه نعرؾ أن ما ٌروى عن النبً  - ٘

ال صحة له؛ ولٌس االختبلؾ برحمة؛ بل لال هللا سبحانه  (ٔ)«اختبلؾ أمتً رحمة»ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
[ أي فإنهم لٌسوا مختلفٌن؛ نعم؛ 1ٔٔوتعالى: } وال ٌزالون مختلفٌن * إال من رحم ربن { ]هود: 

االختبلؾ رحمة بمعنى: أن من خالؾ الحك الجتهاد فإنه مرحوم بعفو هللا عنه؛ فالمجتهد من 
أخطؤ فله أجر واحد؛ والخطؤ معفو عنه؛ وأما أن ٌمال هكذا هذه األمة إن أصاب فله أجران؛ وإن 

فهذا ممتضاه أن نسعى إلى االختبلؾ؛ ألنه هو سبب « إن االختبلؾ رحمة»على اإلطبلق: 
 الرحمة على ممتضى زعم هذا المروي!!! فالصواب أن االختبلؾ شر.

 
 المرآن

ٌَْس اْلبِر  أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم لِبََل اْلَمشْ  ِ َواْلٌَْوِم اآْلِخِر }لَ ِرِق َواْلَمْؽِرِب َولَِكن  اْلبِر  َمْن آَمَن بِاّلِل 
اْبَن َواْلَماَلئَِكِة َواْلِكتَاِب َوالن بٌٌَِِّن َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه ذَِوي اْلمُْربَى َواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌَن وَ 

لَاِب  َكاةَ َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا الس بٌِِل َوالس ائِِلٌَن َوفًِ الّرِ اَلةَ َوآتَى الز  َوأَلَاَم الص 
اِء َوِحٌَن اْلبَأِْس أُولَئَِن ال ِذٌَن َصَدلُوا َوأُولَئَِن هُُم اْلُمت مُوَن  ر  ابِِرٌَن فًِ اْلبَأَْساِء َوالض  َوالص 

 [11ٔ({ ]البمرة : 11ٔ)

 التفسٌر:
فً التوجه فً الصبلة إلى جهة المشرق والمؽرب إن لم ٌكن عن  -تعالى -لٌس الخٌر عند هللا

أمر هللا وشرعه، وإنما الخٌر كل الخٌر هو إٌمان من آمن باهلل وصدَّق به معبوًدا وحَده ال شرٌن 
له، وآمن بٌوم البعث والجزاء، وبالمبلبكة جمًٌعا، وبالكتب المنزلة كافة، وبجمٌع النبٌٌن من 

ًعا ؼٌر تفرٌك، و ذوي المربى، والٌتامى المحتاجٌن الذٌن مات  -مع شدة حبه-أعطى المال تطوُّ
آباإهم وهم دون سن البلوغ، والمساكٌن الذٌن أرهمهم الفمر، والمسافرٌن المحتاجٌن الذٌن بَعُدوا 
عن أهلهم ومالهم، والسابلٌن الذٌن اضطروا إلى السإال لشدة حاجتهم، وأنفك فً تحرٌر الرلٌك 

رى، وألام الصبلة، وأدى الزكاة المفروضة، والذٌن ٌوفون بالعهود، ومن صبر فً حال واألس
                                                             

 .5ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٙٗ/ٔ( معانً المرآن: ٗ)

لال األلبانً فً السلسلة الضعٌفة: ال أصل له، ولمد جهد المحدثون فً أن ٌمفوا له على سند، فلم ٌوفموا  (ٔ)
 (.2٘حدٌث رلم  2ٙ/ٔ)



فمره ومرضه، وفً شدة المتال. أولبن المتصفون بهذه الصفات هم الذٌن صدلوا فً إٌمانهم، 
 وأولبن هم الذٌن اتمَوا عماب هللا فتجنبوا معاصٌه.

 :(ٔ) فً سبب نزول اآلٌة ألوال  
ي عن لتادة: "كانت الٌهود تصلً لبَل المؽرب والنصارى تصلً لبل أحدها: أخرج الطبر

 .(ٕ)المشرق، فنزلت :} لٌس البر أن تولوا ُوُجوهكم لبل المشرق والمؽرب{ " 
الثانً: وروي عن لتادة أٌضا: " ذُكر لنا أن َرجبل سؤل نبً هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن البر فؤنزل هللا هذه اآلٌة، 

ً هللا ملسو هيلع هللا ىلص دعا الرجل فتبلها علٌه، ولد كان الرجُل لبل الفرابض إذا شهد أن ال إله وذُكر لنا أن نب
إال هللا وأن محمًدا عبده ورسوله ثم مات على ذلن ٌُْرجى له وٌطمع له فً خٌر، فؤنزل هللا 

ٌَْس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم لِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِربِ  هت لبل المؽرب، :}لَ {، وكانت الٌهود تَوجَّ
 .(ٖ)والنصارى لبل المشرق }ولكن البر من آمَن باهلل والٌوم اآلخر{ اآلٌة"

والراجح أن اآلٌة نزلت فً الٌهود والنصارى، ألنه ألٌك بسٌاق اآلٌة إذ أن اآلٌات لبلها   
 مضت بتوبٌخهم وَلومهم. وهللا تعالى أعلم.

لهم لال ابن كثٌر: " إن    هللا تعالى لما أمر المإمنٌن أوال بالتوجه إلى بٌت الممدس، ثم حوَّ
إلى الكعبة، شك ذلن على نفوس طابفة من أهل الكتاب وبعض المسلمٌن، فؤنزل هللا تعالى بٌان 
حكمته فً ذلن، وهو أن المراد إنما هو طاعة هللا عز وجل، وامتثال أوامره، والتوجه حٌثما 

فهذا هو البر والتموى واإلٌمان الكامل، ولٌس فً لزوم التوجه إلى جهة  وجه، واتباع ما شرع،
َس  ٌْ من المشرق إلى المؽرب بر وال طاعة، إن لم ٌكن عن أمر هللا وشرعه ؛ ولهذا لال : } لَ

 ِ  َواْلٌَْوِم اآلِخِر { اآلٌة، كما اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم لِبََل اْلَمْشِرِق َواْلَمْؽِرِب َولَِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاّلِلَّ
َ لُُحوُمَها َوال ِدَماُإَها َولَِكْن ٌَنَالُهُ التَّْمَوى ِمْنكُْم { ]الحج :  لال فً األضاحً والهداٌا : } لَْن ٌََناَل َّللاَّ

ٖ2"](ٗ). 

ٌَْس اْلبِرَّ أَْن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم لِبََل اْلَمْشِرِق َواْلمَ    [، "أي 22ْٔؽِرِب{]البمرة:لوله تعالى: } لَ
لٌس فعُل الخٌر وعمُل الصالح محصوراً فً أن ٌتوجه اإِلنسان فً صبلته جهة المشرق 

 .(٘)والمؽرب"
 .(ٙ)لال الزجاج:" المعنى: لٌس البر كله فً الصبلة"  

لال ابن عثٌمٌن:" لٌس الخٌر، أو كثرة الخٌر، والبركة أن ٌولً اإلنسان وجهه جهة  
 .(2)المشرق" المشرق و جهة

 .(1)لال الثعلبً:" والبر هنا اإلٌمان والتموى" 

لال الراؼب:" )البر( خبلؾ البحر، وتصور منه التوسع فاشتك منه البر، أي: التوسع   
[، وإلى 1ٕفً فعل الخٌر، وٌنسب ذلن إلى هللا تعالى تارة نحو: }إنه هو البر الرحٌم{ ]الطور:

أي: توسع فً طاعته، فمن هللا تعالى الثواب، ومن العبد  العبد تارة، فٌمال: بر العبد ربه،
 .(5)الطاعة. وذلن ضربان: ضرب فً االعتماد"

ٌَْس اْلبر أَن تَولّوا{البمرة:    :(ٓٔ)[، وجهان من المراءة22ٔوفً لوله تعالى:}لَ

                                                             

 .5ٗ، وأسباب النول للواحدي: 1ٖٖ-ٖٖٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 . 2ٖٖ/ٖ(:ص 1ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٕ)
( عن لتادة 2ٖٔ/ٔوأخرجه وابن المنذر وعبد بن حمٌد )فتح المدٌر: . 2ٖٖ/ٖ(:ص 5ٕٔ٘( تفسٌر الطبري)ٖ)

 به مرسبل، وسنده صحٌح.
 .1٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٗٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٕٙٗ/ٔ( معانً المرآن: ٙ)
 .2ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٓ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .25ٕ( مفردات ألفاظ المرآن: 5)
 . 2ٙٔعة فً المراءات: (انظر: السبٓٔ)



ٌَْس اْلبر أَن تَولّوا{. بنصب الراء. لرأ بها َحْمَزة َوحده.  أحدهما: }لَ
ٌَْس اْلبر أَن تَوّلوا{. برفع الراإ. لرأ بها البالون.والثانً:   }َل

ٌَْرة َعن َحْفص َعن َعاِصم    ٌَْس اْلبر{ مثل َحْمَزة، وروى هَُب وروى َحْفص َعن َعاِصم }لَ
ْفع َوالّنصب ٌِْن بِالرَّ اْلَوْجَه
(ٔ). 

ِ {]البمرة:   :ولكنَّ البِرَّ الصحٌح هو  [،"أي22ٔلوله تعالى: } َولَِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاّلِلَّ
 .(ٕ)اإِلٌمان باهلل والٌوم اآلخر"

لال ابن عثٌمٌن:" أي: وإنما البر الذي ٌجب االهتمام به ألنه ٌإدي إلى السعادة والفبلح   
 .(ٖ)ٌكون فً اإِلٌمان باهلل -
ً متضمناً    و)اإلٌمان( فً اللؽة: "بمعنى التصدٌك؛ لكنه إذا لرن بالباء صار تصدٌما

أي  -للطمؤنٌة، والثبات، والمرار؛ فلٌس مجرد تصدٌك؛ ولو كان تصدٌماً مطلماً لكان ٌمال: آمنه 
 -صدله؛ لكن )آمن به( مضمنة معنى الطمؤنٌنة، واالستمرار لهذا الشًء؛ وإذا عدٌت بالبلم 

 .(ٗ)فمعناه أنها تضمنت معنى االستسبلم واالنمٌاد -[ ٕٙمثل: }فآمن له لوط{ ]العنكبوت: 
ِ ...{ بٌان لما هو البر الذي ٌجب أن تتجه إلٌه األفكار،  -لوله و تعالى:} } َولَِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن بِاّلِلَّ

 . وتستجٌب له النفوس
{]البمرة:    :(٘)[، لراءتان22ٔوفً لوله تعالى: } َولَِكنَّ اْلبِرَّ

 ؼٌر عاملة.األولى: } ولكِن البرُّ { بالرفع؛ وعلى هذا تكون } لكن { مهملة 
 والثانٌة التً فً المصحؾ: } ولكنَّ البرَّ { بتشدٌد نون } لكنَّ {، فتكون عاملة.

وإذا لٌل: أن} البر { عمل؛ و} من آمن { عامل؛ فكٌؾ ٌصح أن ٌكون العامل خبراً عن   
 :(ٙ)العمل؟ فً هذا أوجه

 من باهلل.الوجه األول: أن اآلٌة على تمدٌر مضاؾ؛ والتمدٌر: ولكن البر بر من آ
ومنه لولهم: إنما الجود حاتم والشجاعة عنترة ، ومعناها : الُجود جود حاتم فتستؽنً   

بذكر )حاتم( إذ كان معروفًا بالجود، من إعادة ذكر ) الجود( بعد الذي لد ذكرته، فتضعه موضع 
َواْسؤَِل اْلَمْرٌََة )جوده(، لداللة الكبلم على ما حذفته، استؽناء بما ذكرته عما لم تذكره، كما لٌل :}

[ والمعنى : أهل المرٌة، وكما لال الشاعر، وهو ذو الِخَرق 1ٕالَّتًِ كُنَّا فٌَِها{ ]سورة ٌوسؾ : 
 : (2)الطَُّهوي

ٌِْرَن بالعَنَاِق  ٌَْب َؼ  َحِسْبَت بَُؽاَم َراِحلَِتً َعنَالًا!        َوَما هً، َو

                                                             

 .2ٙٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٔ)
 .ٗٓٔ/ٔ( صفوة التفماسٌر: ٕ)
 .ٙٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .2ٕ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .2ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .2ٕٗ/ٕ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن:5ٖٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
، واللسان )وٌب( )عنك( )عما( )بؽم(  ٕٙ - ٔٙ:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  ٙٔٔأبً زٌد : ( انظر: نوادر 2)

 وؼٌرها . وهو من أبٌات ٌمولها لذبب تبعه فً طرٌمه ، وهً أبٌات ساخرة جٌاد:
 ألم تعجب لذبب بات ٌسري        لٌإذن صاحبا له باللحاق 

 ؼٌرن ، بالعناقحسبت بؽام راحلتً عنالا!         وما هً ، وٌب 
 ولو أنً دعوتن من لرٌب         لعالن عن دعاء الذبب عاق
 ولكنً رمٌتن من بعٌد         فلم أفعل ، ولد أوهت بسالً
 علٌن الشاء ، شاء بنً تمٌم ،         فعافمه ، فإنن ذو عفاق

: صوت الظبٌة أو النالة ، ولوله " عناق " فً البٌت : هً أنثى المعز ، ولوله : " وٌب " أي وٌل . والبؽام 
واستعاره هنا للمعز . ولوله فً البٌت الثالث " عاق " ، أي عابك ، فملب ، والعماق : السرعة فً الذهاب 

 بالشًء . عافمه : عالجه وخادعه ثم ذهب به خطفة واحدة .



ال : " حسبت صٌاحً أخان "، ٌعنً به : حسبَت ٌرٌد : بَُؽاَم عنَاق، أو صوَت عناق، كما ٌم
 .(ٔ)صٌاحً صٌاَح أخٌن

الوجه الثانً: أن اآلٌة على سبٌل المبالؽة؛ ولٌس فٌها تمدٌر مضاؾ، كؤنه جعل المإمن هو نفس 
 البر، مثلما ٌمال: )رجل عدل( بمعنى أنه عادل.

اسم الفاعل؛ أي: ولكن البارَّ  بمعنى الباّر؛ فٌكون مصدراً بمعنى الوجه الثالث: أن نجعل } البر{
 .(ٖ)، وذكره الفراء(ٕ)من آمن باهلل. وهذا لول أي عبٌدة

[،" أي: وأن ٌإمن بالمبلبكة 22ٔلوله تعالى:}َواْلَمبَلبَِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبٌٌَِّن{]البمرة:  
 .(ٗ)والكتب والرسل"

انه وتعالى من نور، وذللهم و}والمبلبكة { "جمع ملَن؛ وهم عالَم ؼٌبً خلمهم هللا سبح  
لعبادته، وهم ال ٌستكبرون عن عبادته، وال ٌستحسرون، ٌسبحون اللٌل والنهار ال ٌفترون، وهم 

[ ؛ ولموله ٖٓأجسام ذوو عمول؛ لموله تعالى: }جاعل المبلبكة رسبلً أولً أجنحة{ ]البمرة: 
ش مكٌن * مطاع ثم تعالى فً وصؾ جبرٌل: }إنه لمول رسول كرٌم * ذي لوة عند ذي العر

 .(٘)[" ٕٔ - 5ٔأمٌن{ ]التكوٌر: 
و}َاْلِكتَاِب {: "المراد به الجنس؛ فٌشمل كل كتاب أنزله هللا عز وجل على كل   

 .(ٙ)رسول"
لال ابن كثٌر:}َاْلِكتَاِب{، هو "اسم جنس ٌشمل الكتب المنزلة من السماء على األنبٌاء،   

على ما لبله من الكتب، الذي انتهى إلٌه كل خٌر، حتى ختمت بؤشرفها، وهو المرآن المهٌمن 
واشتمل على كل سعادة فً الدنٌا واآلخرة، ونسخ هللا به كل ما سواه من الكتب لبله، وآمن 

 .(2)بؤنبٌاء هللا كلهم من أولهم إلى خاتمهم دمحم صلوات هللا وسبلمه علٌه وعلٌهم أجمعٌن"
ول فهو نبً، وال عكس: لال هللا تعالى: و}النبٌٌن {: "ٌدخل فٌهم الرسل؛ ألن كل رس  

 . (1) ["ٖٙٔ}إنا أوحٌنا إلٌن كما أوحٌنا إلى نوح والنبٌٌن من بعده{ ]النساء: 
[، " أي أعطى المال على 22ٔلوله تعالى:}َوآتَى اْلَماَل َعلَى ُحبِِّه ذَِوي اْلمُْربَى {]البمرة:  

 .(5)محبته له ذوي لرابته"
 -وهو له محب ، حرٌٌص على جمعه ، شحٌح به  -ى المال لال الطبري: أي:" وأعط  

 .(ٓٔ)ذَوي لَرابته فوصل به أرحامهم"
عن عبد هللا بن مسعود : "أي : ٌإتٌه وهو َصحٌٌح شحٌٌح، ٌؤمل العٌش وٌخشى   

 .(ٔٔ)الفمر"
 .(ٕٔ)لال ابن كثٌر: أي : "أخرجه، وهو ُمحب له، راؼب فٌه"  
سواء كان هذا المال نمداً، أو ثٌاباً، و طعاماً، أو عماراً، و)المال(: "كل عٌن مباحة النفع    

 .(ٖٔ)أو أي شًء"

                                                             

 .5ٖٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .٘ٙ( انظر: كجاز المرآن: ٕ)
 .ٗٓٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن ٖ)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفة التفاسٌر:ٗ)
 .2ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .2ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .1ٙٗ/ٖ(  تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .2ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٓٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٓٗ/ٖ(:ص ٕٕٔ٘( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .1ٙٗ/ٔابن كثٌر: ( تفسٌر ٕٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)



"أي أصحاب المرابة؛ والمراد لرابة المعطً؛ وبدأ بهم لبل كل  و}ذَِوي اْلمُْربَى{:  
 .(ٔ)األصناؾ؛ ألن حمهم آكد؛ ولد ذكروا أن المرابة ما جمع بٌنن وبٌنهم الجد الرابع"

دلة أفَضل ولى من أعطى من الصدلة، ولد سبل لال ابن كثٌر: "وهم أ    ملسو هيلع هللا ىلص حٌن: أيُّ الصَّ
ًَ (ٕ)؟ لال : ُجْهد الُمِمّل على ذي الَمَرابة الكاشح" َدلَةُ َعلَى اْلِمْسِكٌِن َصَدلَةٌ َوِه ، ولال أٌضا: " لصَّ

ِحِم ثِْنتَانِ  بن وببرن وإعطابن. ولد أمر هللا  ، فهم أولى الناس(ٖ)" َصَدلَةٌ َوِصلَةٌ  : َعلَى ِذي الرَّ
 .(ٗ)تعالى باإلحسان إلٌهم فً ؼٌر ما موضع من كتابه العزٌز"

 :(٘)[، وجوه من التفسٌر22ٔوفً لوله تعالى:} َعلَى ُحبِِّه{]البمرة:   
أحدها: أن ٌعنً أعطى المال فً حال صحته ومحبته إٌاه ونفسه به. ٌدل علٌه لول ابن 

 .(ٙ)مسعود"
 . (2)ه ٌعنً: على حب هللا سبحانهوالثانً: أن

 .(1)والثالث: على حب اإلٌتاء. لاله الحسٌن بن أبً الفضل
 .(5)والرابع: ولٌل: الهاء راجعة إلى المعطً أي حب المعطً

[، أي وأعطى المال أٌضاً 22َٔواْلٌَتَاَمى َواْلَمَساِكٌَن َواْبَن السَّبٌِِل {]البمرة:لوله تعالى: }  
 .(ٓٔ)فمدوا آباءهم، والمساكٌن الذٌن ال مال لهم، والمسافر المنمطع عن ماله"للٌتامى الذٌن 

ٌَتَاَمى{، وهم : "الذٌن ال كاسب  لهم، ولد مات آباإهم وهم ضعفاء صؽار دون    و}َواْل
البلوغ والمدرة على التكسب، ولد لال عبد الرزاق : أنبؤنا َمْعَمر، عن جوٌبر، عن الضحان، عن 

 .(ٕٔ()ٔٔ)عن علً، عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "ال ٌُتْم بعد ُحلُم" النزال بن سبرة،
و}اْلَمَساِكٌَن {: "هم : الذٌن ال ٌجدون ما ٌكفٌهم فً لوتهم وكسوتهم وسكناهم، فٌعطون   

س ما تَُسدُّ به حاجتهم وخلتهم. وفً الصحٌحٌن عن أبً هرٌرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "لٌ
اؾ الذي تَرده التمرة والتمرتان واللممة واللممتان، ولكن المسكٌن الذي ال ٌجد  المسكٌن بهذا الطوَّ

 .(ٗٔ( ")ٖٔ)ؼنى ٌؽنٌه، وال ٌفطن له  فٌَُتََصدق علٌه"

                                                             

 .ٙٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
حلبً( : " عن أبً هرٌرة : أنه لال : ٌا رسول هللا أي الصدلة  1ٖ٘:  ٕ) 1ٙ12(رواه أحمد فً المسند : ٕ)

، ولال : "  1ٕ:  ٕأفضل ؟ لال : جهد الممل ، وابدأ بمن تعول " . وذكره المنذري فً الترؼٌب والترهٌب 
 رواه أبو داود ، وابن خزٌمة فً صحٌحه ، والحاكم ، ولال : صحٌح على شرط مسلم " .

، عن أم كلثوم بنت عمبة ، لالت : " لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : أفضل الصدلة  ٙٓٗ:  ٔوروى الحاكم فً المستدرن 
صحٌح على شرط مسلم ، ولم ٌخرجاه " ، ووافمه الذهبً  على ذي الرحم الكاشح " . ولال الحاكم : " هذا حدٌث

، ولال : " رواه الطبرانً فً الكبٌر ، ورجاله رجال الصحٌح " ،  ٙٔٔ:  ٖ. وذكره الهٌثمً فً مجمع الزوابد 
وذكر لبله أحادٌث أخر بنحوه . والكاشح : المبؽض : لال ابن األثٌر : " العدو الذي ٌضمر عداوته ، وٌطوي 

شحه ، أي باطنه " . والكاشح الذي ٌضمر لن العداوة ، كؤنه ٌطوٌها فً كشحه . وهو ما بٌن الخاصرة علٌهما ك
 إلى الضلع ، أو ٌعرض عنن بوجهه وٌولٌن كشحه .

، والسر فً ذلن تموٌة األواصر االجتماعٌة، وزٌادة .5ٗ٘:  : فً الصدلة على ذي لرابة (سنن الترمذيٖ)
 .الرابطة بٌن أفراد المجتمع

 .1ٙٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٓٗ/ٖ(:ص ٕٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 -أن رسول هللا  أنس (. عن2ٖٔ٘الفرابض، باب )الٌتم بعد حلم(: )( مجمع الزوابد ومنبع الفوابد، كتاب ٔٔ)
  . ، وهو ضعٌؾ جدا ٌحٌى بن ٌزٌد بن عبد الملن النوفلً وفٌه البزار، . رواه " ال ٌتم بعد حلم " : لال -ملسو هيلع هللا ىلص 
 .12ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕٔ)
 (.5ٖٓٔ( وصحٌح مسلم برلم )25ٗٔ(صحٌح البخاري برلم )ٖٔ)
 .12ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗٔ)



 -و}اْلَمَساِكٌَن{:" جمع مسكٌن؛ وهو الفمٌر؛ سمً بذلن ألن الفمر أسكنه، وأذله؛ والفمر    
عل اإلنسان ٌتكلم بطبللة؛ هذا فً الؽالب؛ ألنه ٌرى نفسه أنه لٌس على ال ٌج -أعاذنا هللا منه 

المستوى الذي ٌمكنه من التكلم؛ وٌرى نفسه أنه ال كلمة له، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: طرب أشعث 
 .(ٔ)"(ٔ)مدفوع باألبواب لو ألسم على هللا ألبره"

مسكٌن؛ والمسكٌن بمعنى الفمٌر؛ إال إذا واعلم أن الفمٌر بمعنى ال لال ابن عثٌمٌن: "  
؛ فالفمٌر أشد حاجة، كما فً آٌة الصدلة: }إنما (ٕ)اجتمعا صار لكل واحد منهما معنى ؼٌر اآلخر
[ ؛ ألن هللا بدأ به؛ وٌُبدأ باألحك فاألحك، واألحوج ٓٙالصدلات للفمراء والمساكٌن...{ ]التوبة: 
أن كبلً منهما لٌس عنده ما  -أعنً الفمٌر، والمسكٌن  -فاألحوج فً ممام اإلعطاء؛ وٌجمعهما 

 .(ٖ)ٌكفٌه وعابلته من مطعم، ومشرب، وملبس، ومسكن، ومنكح، ومركوب"
   
جل، "الذي لد فرؼت نفمته فٌعطى ما ٌوصله    ِبٌِل{، هو: "المسافر المجتاز بالرَّ و}َاْبَن السَّ

 .(ٗ)فٌه فً ذهابه وإٌابه"إلى بلده، وكذا الذي ٌرٌد سفرا فً طاعة، فٌعطى ما ٌك
وإنما لٌل للمسافر }اْبَن السَّبٌِِل{، لمبلزمته الطرٌك  

فمٌل  - (ٔ)والطرٌك هو )السبٌل( - (٘)
لمبلزمته إٌاه فً سفره : )ابنه(، كما ٌمال لطٌر الماء )ابن الماء( لمبلزمته إٌاه، وللرجل الذي 

 :  (ٕ)أتت علٌه الدهور )ابن األٌام واللٌالً واألزمنة(، ومنه لول ذي الرمة
                                                             

 1ٕٙٙ: فضل الضعفاء والخاملٌن، حدٌث رلم ٓٗ، كتاب البر والصلة، باب ٖ٘ٔٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
[ٖٔ1 ]ٕٕٕٙ. 
 .2ٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 (اختلؾ أهل العلم فً معنى المسكٌن والفمٌر والفرق بٌنهما إلى عدة ألوال أهمها ما ٌلً:ٕ)
 حاال من المسكٌن .ـ أن الفمٌر أحسن ٔ
 ـ العكس وهو أن المسكٌن أحسن حاال من الفمٌر.ٕ
 ـ ال فرق بٌنهما من حٌث المعنى وإن اختلفا فً االسمٖ

اختلؾ علماء اللؽة وأهل الفمه فً الفرق بٌن الفمٌر والمسكٌن على  فً تفسٌره: المرطبً وإلى هذه األلوال ٌشٌر
ً وٌونس بن حبٌب إلى أن الفمٌر أحسن حاالً من المسكٌن. لالوا: تسعة ألوال، فذهب ٌعموب بن السكٌت والمتب

ولال آخرون بالعكس، فجعلوا المسكٌن  الفمٌر هو الذي له بعض ما ٌكفٌه وٌمٌمه، والمسكٌن الذي ال شًء له،
ا السَِّفٌنَةُ فََكانَْت ِلَمَساِكٌَن ٌَْعَملُوَن  . فؤخبر أن لهم سفٌنة  فًِ اْلبَْحرِ أحسن حاالً من الفمٌر. واحتجوا بموله تعالى: أَمَّ

من سفن البحر. وربما ساوت جملةً من المال. وعضدوه بما روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه تعوذ من الفمر. وروي عنه 
أنه لال: اللهم أحٌنً مسكٌناً وأمتنً مسكٌناً. فلو كان المسكٌن أسوأ حااًل من الفمٌر لتنالض الخبران، إذ ٌستحٌل 

ن ٌتعوذ من الفمر ثم ٌسؤل ما هو أسوأ حاالً منه، ولد استجاب هللا دعاءه ولبضه وله مال مما أفاء هللا علٌه، أ
ذهب إلى هذا األصمعً وؼٌره، وحكاه الطحاوي عن  ولكن لم ٌكن معه تمام الكفاٌة، ولذلن رهن درعه.

أن الفمٌر والمسكٌن سواء، ال فرق بٌنهما الكوفٌٌن. وهو أحد لولً الشافعً وأكثر أصحابه. وللشافعً لول آخر: 
فً المعنى وإن افترلا فً االسم، وهو المول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن الماسم وسابر أصحاب مالن، وبه لال 

 أبو ٌوسؾ. انتهى منه باختصار.
بحسب عرؾ وصفة الفمر والؽنى تختلؾ من بلد آلخر ومن زمان لؽٌره، فكفاٌة الفمٌر التً تمنعه الزكاة تكون 

 (.5ٙٔ-1ٙٔ/1بلده ونفمته ونفمة عٌاله.)انظر: تفسٌر المرطبً: 
 .22ٕ-2ٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .12ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
( ولٌل: ألنها تبرزه فكؤنها ولدته، وهو اسم جنس، أو واحداً أرٌد به الجمع، انظر: جامع البٌان للطبري: ٘)
، ٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 12ٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 2٘/ٕة: ، المحرر الوجٌز البن عطٌٖٙٗ/ٖ

، وهو 51/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 1ٗٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 25ٔ/ٔزاد المسٌر البن الجوزي: 
 لول: مجاهد ولتادة فً رواٌة عنهما وأبً جعفر والربٌع، انظر: المصادر السابمة. وهنان ألوال أخرى هً:

أن ابن السبٌل الضٌؾ، لاله: لتادة ومجاهد فً رواٌة أخرى عنهما وسعٌد بن جبٌر والضحان ومماتل وابن -أ 
، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖ٘ٗ/ٖ، جامع البٌان للطبري: 25ٔ/ٔلتٌبة، انظر: زاد المسٌر البن الجوزي: 

 .2ٓ ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة:1٘/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٙ/ٕ
)ذكره الماوردي وؼٌره عن  25ٔ/ٔأنه الذي ٌرٌد سفراً وال ٌجد نفمة، لال ابن الجوزي فً زاد المسٌر: -ب 

، ولٌس فً النكت والعٌون فً آٌة البمرة وال التوبة، ٙ/ٕالشافعً(، وكذا ذكر ذلن أبو حٌان فً البحر المحٌط: 
 وإنما فٌه الموالن السابمان والمول اآلتً. 



أِْس اْبُن مَ  ِة الرَّ  اٍء ُمَحلُِّك َوَرْدُت اْعتَِسافًا َوالثَُّرٌَّا َكؤَنََّها         َعَلى لِمَّ
لال العبلمة ابن عثٌمٌن: "والمسافر ٌكون فً حاجة ؼالباً، فٌحتاج إلى من ٌعطٌه المال؛   

ً من الزكاة؛ فابن السبٌل هو المسافر؛ وزاد العلماء لٌداً؛ لالوا: المسافر  ولهذا جعل هللا له حظا
ه؛ ألنه إذا كان معه ما أي انمطع به السفر؛ فلٌس معه ما ٌوصله إلى بلد -المنمطع به السفر 

ٌوصله إلى بلده فلٌس بحاجة؛ فهو والممٌم على حّدٍ سواء؛ فبل تتحمك حاجته إال إذا انمطع به 
 .(ٖ)السفر"
 :(ٗ)واختلؾ أهل العلم فً صفة )ابن السبٌل(، وفٌه ثبلثة ألوال  

 .(2)،ولتادة(ٙ)،  سعٌد بن جبٌر(٘)أحدهما: أنه الضٌُؾ. لاله ابن عباس
، (ٓٔ)، ولتادة فً أحد لولٌه(5)، ومجاهد(1)نه المسافر ٌمر علٌن. لاله أبو جعفرالثانً:أ
 .(٘ٔ)، ومماتل بن حٌان(ٗٔ)، والربٌع بن أنس(ٖٔ)، والزهري(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)والحسن

                                                                                                                                                                               

، وهذا بإطبلق فٌه نظر؛ 2ٕٕ/ٔمراد بابن السبٌل: فمراء المسلمٌن، لاله الماوردي فً النكت والعٌون: )جـ( أن ال
ً فإن اآلٌة ذكرت  ألن مصارؾ الزكاة ثمانٌة منهم الفمراء وابن السبٌل، فدل على أن هذا ؼٌر ذان، وأٌضا

رلا، ومتى افترلا اجتمعا، فدل ذلن على المساكٌن، وهو لفظ عند اإلطبلق ٌعم الفمراء؛ إذ أنهما متى اجتمعا افت
 أن ابن السبٌل شًء آخر ؼٌر الفمراء، وإنما ابن السبٌل المسافر الذي نفد ماله، وهللا أعلم. 

)د( أن المراد به: المنمطع فً بلد دون بلده وبٌن البلد الذي انمطع فٌه وبٌن بلده مسافة بعٌدة، لاله أبو حنٌفة 
، زاد المسٌر البن الجوزي: ٙ/ٕوأحمد وأبو سلٌمان الدمشمً وأبو ٌعلى، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 

ٔ/ٔ25 . 
واألظهر فً ابن السبٌل: أنه المسافر المجتاز الذي نفدت نفمته فٌعطى ما ٌوصله إلى بلده، وٌمكن   

إرجاع األلوال األخرى إلٌه، ألن اآلٌة فٌمن ٌعطون المال، وهم المحتاجون، وهو ضٌؾ حٌن ٌنزل على 
ع ال ٌمكنه الوصول إلى معطٌه، وهو راؼب بمواصلة السفر، وهو فً مولفه هذا من فمراء المسلمٌن، وهو منمط

بلده إال بإعطابه المال، أما أن ٌكون مطلك المسافر أو الضٌؾ أو الفمٌر ؼٌر المسافر أو ٌمكنه الوصول إلى بلده 
 بدون إٌتابه المال فبل، وهللا أعلم. 

، لسان العرب البن منظور: 2ٕٗٔ/٘، الصحاح للجوهري: ٖٙٗ/ٕٔ(انظر: تهذٌب اللؽة الؤلزهري: ٔ)
ٖ/ٔ5ٖٓ.  
َبى َماَء الؽََضا ِفٌِه ٌَْبُصكُ  ٔٓٗ(دٌوابنه : ٕ)  ، وهو متعلك ببٌت لبله : َوَماٍء لَِدٌِم العَْهِد بالناِس جٍن ... َكؤَنَّ الدَّ

اآلجن المتؽٌر . والدبى : صؽار الجراد . والؽضى : شجر . كؤن الجراد رعته ، فبصمت فٌه رعٌها فهو أصفر 
السٌر على ؼٌر هدى . والمحلك : العالً المرتفع . وابن الماء : هو طٌر أسود . واالعتساؾ : االلتحام و

الؽرانٌك ، ٌعرؾ بالكركً ، واإلوز العرالً ، وهو أبٌض الصدر ، أحمر المنمار ، أصفر العٌن . ٌمول األلٌشر 
 ، ٌصؾ مجلس شراب : 

َن فِ  ٍْ ٌِْدي الشَّْرِب ُمْعَملَةٌ        إِذَا تؤَلأْلَ ٌِْدي الؽََرانٌِكِ َكؤَنَُّهنَّ وأَ  ً أَ
 بَنَاُت ماِء ، تُرى بًٌضا َجاِجبُها         ُحْمًرا َمنَاِلُرَها ، ُصْفَر الَحَماِلٌكِ 
والثرٌا : نجوم كثٌرة مجتمعة ، سمٌت بالمفرد . جعلها " على لمة " ، وذلن فً جوؾ اللٌل ، ترى بٌضاء 

 زاهرة .
 .22ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖ٘ٗ/ٖ، و تفسٌر الطبري: 12ٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 5ٕٓ/ٔر ابن أبً حاتم: ( انظر: تفسٌٗ)
 .15ٕ/ٔ(:صٗ٘٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن ألً حاتم)٘)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙ)
 .15ٕ/ٔ، وابن أبً حاتم:ٖ٘ٗ/ٖ(:صٖٖٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖ٘ٗ/ٖ(:صٖٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖ٘ٗ/ٖ(:صٖٕٙ٘( و)ٖٕ٘٘سٌر الطبري)( انظر: تف5)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص٘٘٘ٔ، وابن أبً حاتم)ٖ٘ٗ/ٖ(:صٖٕٙ٘(، و)ٖٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .5ٕٓ/ٔانظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:( ٘ٔ)



الثالث: أنه الذي ٌرٌد سفراً وال ٌجد نفمة. حكاه ابن الجوزي وأبو حٌان عن الماوردي 
 . (ٔ)والشافعً

 .(ٕ)[، " أي: الذٌن ٌسؤلون المعونة بدافع الحاجة 22ٔلوله تعالى:}َوالسَّابِِلٌَن{]البمرة:  
 .(ٖ)لال الطبري:" ٌعنً به : المستطعمٌن الطالبٌن"  

 .(ٗ)لال لٌس بن كركم:"سؤلت ابن عباس عن )السابل(، لال: الذي ٌسؤل" 

للطلب فٌعطون من الزكوات لال ابن كثٌر: } والسابلٌن {: "وهم : الذٌن ٌتعرضون   
 .(ٙ(")٘)والصدلات، كما لال روي : "للسابل حك وإن جاء على فرس"

ولال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "وهو المستجدي الذي ٌطلب أن تعطٌه ماالً؛ وإنما كان إعطاإه   
بلم شٌباً إال من البر؛ ألن معطٌه ٌتصؾ بصفة الكرماء؛ ولذلن كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌُسؤل على اإلس

أعطاه؛ والسابل نوعان؛ سابل بلسان الممال: وهو الذي ٌمول للمسإول: أعطنً كذا؛ وسابل 
ض بالسإال، وال ٌصرح به، مثل أن ٌؤتً على حال تستدعً  بلسان الحال: وهو الذي ٌُعَّرِ

 .(2)إعطاءه"
لَاِب{]البمرة:   واألرلاء [، " أي: وفً تخلٌص األسرى 22ٔولوله تعالى} َوفًِ الّرِ

 .(1)بالفداء"
 .(5)لال سعٌد بن جبٌر: "ٌعنً: فكان الرلاب" 
 .(ٓٔ)لال الطبري:" بؤداء كتاباتهم التً فارلوا علٌها ساَداتهم" 

 .(ٔٔ)لال ابن كثٌر:" وهم : المكاتبون الذٌن ال ٌجدون ما ٌإدونه فً كتابتهم."  

                                                             

"ذكره الماوردي وؼٌره عن الشافعً"، وكذا ذكر ذلن أبو حٌان  25ٔ/ٔ( لال ابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٔ)
، ولٌس فً النكت والعٌون فً آٌة البمرة وال التوبة، وإنما فٌه الموالن السابمان والمول ٙ/ٕفً البحر المحٌط: 

 اآلتً. 
 .٘ٓٔ/ٔر: ( صفوة التفاسٌٕ)
 . 2ٖٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص2٘٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 (هذا الحدٌث روي بؤسانٌد عدة ، وأحسن هذه األسانٌد:٘)
( عنه أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أَْعطُوا السَّابَِل َوِإْن ٓ٘ٗٔ/٘مرسل زٌد بن أسلم : فمد روى اإلمام مالن فً الموطؤ ) -ٔ
  : َعَلى َفَرٍس"، لال ابن عبد البر رحمه هللا َجاءَ 
  . ال أعلم فً إرسال هذا الحدٌث خبلفا بٌن رواة مالن ولٌس فً هذا اللفظ مسند ٌحتج به فٌما علمت " انتهى "
 (.5ٕٗ/٘التمهٌد" )"
على فرس". أخرجه أبو داود حدٌث الحسٌن بن علً بن أبً طالب أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "للسابل حك وإن جاء  -ٕ
( ، وؼٌرهم من طرٌك مصعب بن دمحم بن شرحبٌل ، لال حدثنً ٌعلى بن أبً ٌحٌى ٕٔٓ/ٔ( ، وأحمد )٘ٙٙٔ)

  . ، عن فاطمة بنت حسٌن ، عن حسٌن بن علً به
، "وهذا إسناد ضعٌؾ ، ومن جوده فمد أخطؤ ؛ فإن ٌعلى بن أبً ٌحً مجهول  : لال الشٌخ األلبانً رحمه هللا

 كما لال أبو حاتم وتبعه الحافظ ، ومصعب بن دمحم : وثمه ابن معٌن ، ولال أبو حاتم : ٌُكتب حدٌثه وال ٌُحتج به
وفصل الشٌخ رحمه هللا وجوه االختبلؾ فٌه ،   " للت ] المابل : الشٌخ األلبانً [ : ولد اختُلؾ علٌه فً إسناده  .

ول الحافظ العرالً : ) بسند جٌد ( : فؽٌر جٌد ؛ لما فٌه من "وأما ل  : ثم لال فً آخره ، بعد تمرٌر ضعفه
(. وانظر : 21ٖٔ( ، رلم )ٕٙ٘-1٘٘/ٖالسلسلة الضعٌفة )  . الجهالة واالضطراب ، كما سبك بٌانه " انتهى

(، والحدٌث لال عنه ابن المدٌنً أٌضا : ال ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٖأٌضا : التعلٌك على مسند اإلمام أحمد ، ط الرسالة )
(، ولال عنه اإلمام أحمد ـ أٌضا ـ : ال أصل له ، كما ذكره ابن الصبلح ٗٗٔ/ٔه ، كما فً كشؾ الخفا )أصل ل

   . (. وهللا أعلم٘٘ٔفً ممدمته )
 .12ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .5ٕٓ/ٔ(:ص1٘٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .2ٖٗ/ٖالطبري: ( تفسٌر ٓٔ)
 .12ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)



 .(ٔ)أي فً إعتاق الرلاب، أو فكاكها من األسر" لال ابن عثٌمٌن: "  
لَاِب{]البمرة:وفً     [، ثبلثة ألوال:22ٔولوله تعالى:} َوفًِ الّرِ

 أحدها: أنهم المكاتبون، ٌعطون من الصدلات ما ٌفكون به رلابهم. وهذا اختٌار أكثر المفسرٌن

(ٕ) . 
ٌشترى فٌعتك، لاله ابن عباس فً الثانً: أن المراد بها جمع رلبة، والرلبة هً: العبد الذي 

 .(ٖ)رواٌة مجاهد عنه، ومالن وأبو عبٌد وأبو ثور وأحمد فً إحدى الرواٌتٌن عنه
 .(ٗ)الثالث: أن المراد بها فداء األسرى

واألظهر فً هذه اآلٌة الحمل على األلوال الثبلثة جمٌعها، وأن اآلٌة تشمل كل ذلن،   
ٌجوز إعطاء الزكاة لؽٌر المكاتب من هإالء الثبلثة أم وسبب الخبلؾ خبلؾ أهل العلم فً هل 

ال، فمن لال: نعم عمم، ومن لال: ال لََصر الرلاب على المكاتبٌن، وعندي أن الخبلؾ ٌمكن أن 
ٌَْها َواْلُمَإلَّفَِة لُلُ  َدلَاُت ِلْلفَُمَراِء َواْلَمَساِكٌِن َواْلعَاِمِلٌَن َعلَ وبُُهْم َوِفً ٌكون فً آٌة التوبة ﴿إِنََّما الصَّ

ِ َوِاْبِن السَّبٌِِل﴾ ]التوبة:  لَاِب َواْلؽَاِرِمٌَن َوفًِ َسبٌِِل َّللاَّ [، أما هذه ففٌها )َوآتَى اْلَماَل َعَلى ٓٙالّرِ
[... وهو عام فً الزكاة والتطوع فمصره على الزكاة وتمٌٌد عموم اللفظ به 22ُٔحبِِّه﴾ ]البمرة: 

 ،(٘)تحكم ال وجه له. وهللا أعلم
 .(ٙ)[، أي: "أدام العمل بالصبلة بحدودها"22ٔلوله تعالى : }َوأَلَاَم الصَّبلةَ{]البمرة:  

، وروي عن مماتل بن (2)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً وأتم الصبلة المكتوبة"  
 نحو ذلن. (1)حٌان

 .(5)لال الثعلبً:أي:" وألام الصبلة المفروضة" 

ة فً أولاتها بركوعها، وسجودها، وطمؤنٌنتها، لال ابن كثٌر: " أي : وأتم أفعال الصبل  
 .(ٓٔ)وخشوعها على الوجه الشرعً المرضً"

اإلتٌان بها مستمٌمة؛ ألن ألام الشًء ٌعنً جعله لابماً مستمٌماً؛ لال ابن عثٌمٌن: ٌعنً "  
 من الكلمات التً نملها« الصبلة»ولٌس المراد بإلامة الصبلة اإلعبلم بالمٌام إلٌها؛ واعلم أن 

الشارع عن معناها اللؽوي إلى معنى شرعً؛ فمعناها فً اللؽة: الدعاء، كما لال تعالى: }وصّل 
[ أي اْدعُ لهم بالصبلة، فمل: صلى هللا علٌكم؛ ولكنها فً الشرع: عبادة ذات ٖٓٔعلٌهم{ ]التوبة: 

 .(ٔٔ)ألوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبٌر، ومختتمة بالتسلٌم"

                                                             

 .2ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
( إذ لال بذلن ابن عباس فً رواٌة أبً صالح عنه، وروي عن علً والحسن وابن زٌد والشافعً وأبً حنٌفة ٕ)

، 2ٕٕ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 12ٔ/ٔوأحمد فً إحدى الرواٌتٌن عنه. انظر: معالم التنزٌل للبؽوي: 
، والفراء فً معانً المرآن: 2ٖٗ/ٖ، ولال به ابن جرٌر فً جامع البٌان: ٙ/ٕالبحر المحٌط ألبً حٌان: 

، وابن كثٌر فً تفسٌر ٙ٘ٗ/ٕ، والزجاج فً معانً المرآن: 15ٔ، وابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: ٖٗٗ/ٔ
علٌه وال ٌصح، انظر: اإلجماع فً اإلجماع  ٕٕٙ/ٔ، وحكى الواحدي فً الوسٌط: 5ٕ٘/ٔالمرآن العظٌم: 

 ،1ٕٔ-ٕٙٔالتفسٌر للخضٌري: 
 .  ٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٕٕ/ٔ(انظر: النكت والعٌون للماوردي: ٖ)
، مفاتٌح 51/ٔ، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: ٙ/ٕ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: ٕ٘/ٕ(انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)

 .ٖٔٔ/ٔتنوٌر البن عاشور: ، التحرٌر والٙٗ/٘الؽٌب للرازي: 
، والبٌضاوي فً أنوار ٙ/ٕ(ولد ذهب إلى أن الظاهر حمل اآلٌة على العموم أبو حٌان فً البحر المحٌط: ٘)

 . 51/ٔالتنزٌل: 
 .2ٖٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٕٓ/ٔ(:صٓٙ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:1)
 .ٕ٘/ٕبً:( تفسٌر الثعل5)
 .11ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .2ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)



َكاةَ{]البمرة:لوله تعالى:    [، أي:"وأعطا الزكاة على َما فَرضها هللا 22ٔ}َوآتَى الزَّ
 .(ٔ")علٌه

نحو  (ٖ). وروي عن مماتل بن حٌان(ٕ)لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: الزكاة المفروضة" 
 ذلن.

 .(ٗ)لال الثعلبً:أي:" وآتى الزكاة الواجبة" 

َكاةَ {]البمرة:    :(٘)[، وجهٌن22ٔوذكروا فً لوله تعالى:} َوآتَى الزَّ
أحدهما: أن ٌكون المراد به زكاة النفس، وتخلٌصها من األخبلق الدنٌة الرذٌلة، كموله : } لَْد أَْفلََح 

[ ولول موسى لفرعون : } َهْل لََن إِلَى أَْن ٓٔ، 5َمْن َزكَّاَها * َولَْد َخاَب َمْن َدسَّاَها { ]الشمس : 
ٌل ِلْلُمْشِرِكٌَن * 5ٔ، 1ٔفَتَْخَشى { ]النازعات:  تََزكَّى * َوأَْهِدٌََن إَِلى َربِّنَ  ٌْ [ ولوله تعالى : } َوَو

َكاةَ{ ]فصلت :   [.2، ٙالَِّذٌَن ال ٌُْإتُوَن الزَّ
، وٌكون المذكور (2)، ومماتل بن حٌان(ٙ)والثانً: أن ٌكون المراُد زكاة المال. لاله سعٌد بن جبٌر
إنما هو التطوع والبر والصلة ؛ وجاء فً  من إعطاء  هذه الجهات واألصناؾ المذكورٌن

"إن فً المال  سبل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن الزكاة، فمال: سؤلت أو  الحدٌث أن فاطمة بنت لٌس لالت: "
ٌَْس اْلبِرَّ لح  .(1)اآلٌة" أَن تَُولُّوا ُوُجوَهكُْم{، ما سوى الزكاة"، ثم تبل هذه اآلٌة التً فً البمرة} لَّ
 والمول الثانً هو األلرب الى الصواب، وذلن ألنه ألٌك سبٌاق اآلٌة. وهللا أعلم.   
ً من الكلمات التً نملها الشرع عن معناها  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "   و)الزكاة( أٌضا

أي نما، وزاد؛ وبمعنى الصبلح؛  -اللؽوي إلى معنى شرعً؛ فالزكاة فً اللؽة من زكا ٌزكو 
[ أي أصلحها، ولومها؛ لكن فً الشرع 5ومنه لوله تعالى: }لد أفلح من زكاها{ ]الشمس: 

مخصوص لطابفة مخصوصة؛ وسمٌت زكاة؛ هً التعبد ببذل مال واجب فً مال « الزكاة»
ألنها تنمً الُخلك وتنمً المال، وتنمً الثواب؛ تنمً الُخلُك بؤن ٌكون اإلنسان بها كرٌماً من أهل 
البذل، والجود، واإلحسان؛ وهذا ال شن من أفضل األخبلق شرعاً، وعادة؛ وتنمً المال 

؛ وتزكً (ٔ)«ما نمصت صدلة من مال»: بالبركة، والحماٌة، والحفظ؛ ولهذا لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص
الثواب، كما لال تعالى: } مثل الذٌن ٌنفمون أموالهم فً سبٌل هللا كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فً 

[ ؛ وصح عن النبً ٕٔٙكل سنبلة مابة حبة وهللا ٌضاعؾ لمن ٌشاء وهللا واسع علٌم { ]البمرة: 
بعدل تمرة من كسب طٌب، وال ٌمبل هللا إال الطٌب؛ فإن هللا تعالى  ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: "من تصدق

 (5)"(ٕ)ٌؤخذها بٌمنٌه، فٌربٌها، كما ٌربً اإلنسان فلوه حتى تكون مثل الجبل"
لوله تعالى }َواْلُموفُوَن بِعَْهِدِهْم إِذَا َعاَهُدوا{، "أي ومن ٌوفون بالعهود وال ٌخلفون   

 .(ٓٔ)الوعود"
 .(ٔ)حبٌر:" ٌعنً: فٌما بٌنهم وبٌن الناس"لال سعٌد بن  

                                                             

 .2ٖٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٕٓ/ٔ(:صٓٙ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖ)
 .ٕ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .11ٗ/ ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٘)
 .5ٕٓ/ٔ(:صٓٙ٘ٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٙ)
 .5ٕٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 (.5٘ٙ) سوى الزكاة، باب ما جاء أن فً المال حما  كتاب الزكاة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص( سنن الترمذي، 1)

[ 5ٙ] 5ٕ٘ٙ: استحباب العفو والتواضع، حدٌث ربم 5ٔ، كتاب البر والصلة، باب ٖٓٔٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
ٕ٘11. 

، وأخرجه ٓٔٗٔ: الصدلة من كسب طٌب...، حدٌث رلم 1، كتاب الزكاة، باب ٔٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .ٗٔٓٔ[ ٗٙ] ٖٖٕٗالطٌب، حدٌث رلم : لبول الصدلة من الكسب 5ٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ1مسلم ص

 .2ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)

http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=1173&idto=1176&bk_no=56&ID=473#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=1173&idto=1176&bk_no=56&ID=473#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=1173&idto=1176&bk_no=56&ID=473#docu
http://ww.islamweb.org/newlibrary/display_book.php?idfrom=1104&idto=1218&lang=&bk_no=56&ID=446


لال الطبري:" معناه: "والذٌن ال ٌنمضون َعهد هللا بعد المعاهدة، ولكن ٌوفُون به   
ونه على ما عاهدوا علٌه من عاهدوه علٌه" وٌتمُّ
(ٕ). 

 .(ٖ)لال ابن عثٌمٌن:" ٌعنً: الموفون بعهدهم ولت العهد"  
ً الحدٌث : "آٌة المنافك ثبلث : إذا حدث كذب، وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح ف  

وإذا وعد أخلؾ، وإذا اإتمن خان". وفً الحدٌث اآلخر : "إذا حدث كذب وإذا عاهد ؼدر، وإذا 
 .(ٗ)خاصم فجر"

اِء َوِحٌَن اْلبَؤِْس{]البمرة:   رَّ اِبِرٌَن فًِ اْلبَؤَْساِء َوالضَّ [، أي: 22ٔلوله تعالى:}َوالصَّ
 . (٘)الفمر، وفً حال المرض واألسمام، وفً حال المتال والتماء األعداء"والصابرٌن فً حال 

 .(ٙ)لال الصابونً: "أي والصابرٌن على الشدابد وحٌن المتال فً سبٌل هللا"  
لال المراؼً:" أي: والصابرٌن لدى الفمر والشدة ، وعند الضر من مرض وفمد أهل  

والطعان ومنازلة األلران، وخص هذه  وولد ومال ، وفً مٌادٌن المتال ، ولدى الضرب
المواطن الثبلثة مع أن الصبر محمود فً جمٌع األحوال ، ألن من صبر فٌها كان فً ؼٌرها 
أصبر فالفمر إذا اشتدت وطؤته ضاق به الصدر ، وكاد ٌفضى إلى الكفر ، والضّر إذا بّرح 

رات المنٌّة والظفر بالبدن أضعؾ األخبلق والهمم ، وفً الحرب التعرض للهبلن بخوض ؼم
 .(2)ممرون بالصبر ، وبالصبر ٌحفظ الحّك الذي ٌناضل صاحبه دونه"

 [، لوالن:22ٔ]البمرة:  (1)وفً تفسٌر } اْلبَؤَْساِء { 
، وروي عن ابن عباس وأبً العالٌة والحسن فً أحد لولٌه (5)أحدهما: أنه الفمر. لاله عبدهللا

ولتادة والضحان والربٌع بن أنس والسدي ومماتل بن وسعٌد بن جبٌر ومرة الهمدانً ومجاهد 
 .(ٓٔ)حٌان نحو ذلن

 .(ٔٔ)والثانً: أنه الببلء. لاله الحسن

اِء{   رَّ واختلؾ فً لوله:}الضَّ
 [، على ثبلثة ألوال:22ٔ]البمرة:(ٕٔ)

، وروي عن ابن عباس وأبً العالٌة ومرة وأبً مالن والحسن (ٖٔ)أحدها: أنه السمم. لاله السدي
 .(ٗٔ)والربٌع بن أنس ومماتل بن حٌان، والضحان نحو ذلنومجاهد 

                                                                                                                                                                               

 . 5ٕٔ/ٔ(:صٕٙ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .1ٖٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .25ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 ( من حدٌث عبد هللا بن عمرو رضً هللا عنه.1٘(رواه مسلم فً صحٌحه برلم )ٗ)
 .11ٗ/ٔتفسٌر ابن كثٌر: ( ٘)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .5٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: 2)
( الباء والهمزة والسٌن أصل واحد ٌدل على الشدة وما ضارعها، فالبؤس: الشدة فً الحرب، ٌمال: رجل ذو 1)

اشتدت حاجته. بؤس، أي: ذو شجاعة وشدة، والبإس: الشدة والضنن فً العٌش، ٌمال: بَبِس الرجل فهو بابس إذا 
، الصحاح للجوهري: 1ٕٖ/ٔ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 2ٓٔ/ٖٔانظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: 

 . 55ٔ/ٔ، لسان العرب البن منظور: 5ٓٙ-5ٓ2/ٖ
، ومن لال: من البإس لال: المراد 52ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٓ٘ٗ/ٔوانظر: الدر المصون للسمٌن: 

، ومن لال: من البؤس، لال: المراد بالبؤساء: شدة المتال، انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: بالبؤساء: شدة الفمر
 . 11ٔ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٓ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 1/ٕ
 
 .5ٕٔ/ٔ(:صٖٙ٘ٔ( انظر: ابن أبً حاتم)5)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .5ٕٔ/ٔ(:صٗٙ٘ٔ)( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتمٔٔ)
ث أن البؤساء البإس والفمر ، وأن الضراء السُّمم. ولد لال النبً أٌوب ملسو هيلع هللا ىلص) أَنًِّ َمسَّ ٕٔ) ًَ (عن لتادة لال :  كنا نُحّدِ نِ

اِحِمٌَن ( ]سورة األنبٌاء :  رُّ َوأَْنَت أَْرَحُم الرَّ  (.ٖٓ٘-5ٖٗ/ٖ[.)تفسٌر الطبري: 1ٖالضُّ
 .5ٕٔ/ٔ(:ص٘ٙ٘ٔبن أبً حاتم)( انظر: تفسٌر أٖ)
 .5ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم:ٗٔ)



 .(ٔ)الثانً: أنه األمراض والجوع. لاله الحسن
 .(ٕ)الثالث: أنه الببلء والشدة. لاله سعٌد بن جبٌر

. وروي عن سعٌد بن جبٌر (ٖ)وروي عن عبد هللا: }وحٌن البؤس{، لال:حٌن المتال" 
ومماتل بن حٌان والربٌع بن أنس وأبً مالن نحو والحسن ومجاهد وأبً العالٌة ولتادة ومرة 

 .(ٗ)ذلن

فهإالء الموصوفون : فً حال الفمر؛ ال ٌحملهم فمرهم على الطمع فً أموال الناس، وال   
ٌشكون أمرهم لؽٌر هللا؛ بل ٌصبرون عن المعصٌة: ال ٌسرلون، وال ٌخونون، وال ٌكذبون، وال 

على أن ٌتسخطوا من لضاء هللا  -ضر أبدانهم المرض، وما ٌ -ٌؽشون؛ وال تحملهم الضراء 
ً ٌمولون بؤلسنتهم وللوبهم: رضٌنا باهلل رباً، وباإلسبلم دٌناً، وبدمحم رسوالً؛  ولدره؛ بل هم دابما

وهذا صبر على الطاعة؛ فتضمنت هذه اآلٌة: }  -كذلن حٌن البؤس ٌصبرون، وال ٌولون األدبار 
ؤس {الصبر بؤنواعه الثبلثة: الصبر عن المعصٌة؛ الصابرٌن فً البؤساء والضراء وحٌن الب

 وعلى األلدار المإلمة؛ وعلى الطاعة؛ والترتٌب فٌها لبلنتمال من األسهل إلى األشد.
األعمال مع انضمامها إلى التصدٌك داخلة فً مسمى }البر{،  لال الحافظ ابن حجر: إن"  

 .(٘)كما هً داخلة فً مسمى اإِلٌمان"
أي حبساً؛ وأما فً الشرع  -ؽة:" الحبس؛ ومنه لولهم: فبلن لُتل صبراً و)الصبر( فً الل  

 .(ٙ)فإنه حبس النفس على طاعة هللا، أو عن معصٌته، أو على ألداره المإلمة"
ومعنى )البؤس( فً اللؽة: "الشدة، ٌمال: ال بؤس علٌكم فً هذا، أي: ال شدة وال حرج،   

ٌد، ثم تسمى الحرب بؤساء لما فٌها من الشدة، والعذاب [، شد٘ٙٔ}بِعَذَاٍب َببٌٍِس{ ]األعراؾ: 
ا َرأَْوا بَؤَْسَنا{ ]ؼافر:  ا أََحسُّوا بَؤَْسنَا{ ]األنبٌاء: 1ٌٗسمى بؤًسا لشدته، لال هللا: }فَلَمَّ [ ولال: }فَلَمَّ

ِ{ ]ؼافر: ٕٔ  .(2)[ كل هذا معناه: العذاب"5ٕ[ ولال: }فََمْن ٌَْنُصُرَنا ِمْن بَؤِْس َّللاَّ

                                                             

 .5ٕٔ/ٔ(:ص٘ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 .5ٕٔ/ٔ(:ص٘ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٕٕ/ٔ(:ص5ٙ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗ)
، وهذا هو الحك فً مسؤلة دخول العمل فً مسمى اإلٌمان، وهو الصحٌح عند أهل السنة، ولد ٙٙ/ٔ( الفتح: ٘)

َس  1ٓٗرلم:  ٙٔٗ/ٔجاء فً تعظٌم لدر الصبلة للمروزي:  ٌْ )جاء رجل إلى أبً ذر فسؤله عن اإلٌمان فمرأ: ﴿لَ
لٌس عن البر سؤلتن فمال: جاء رجل إلى النبً صلى هللا  [ لال الرجل:22ٔهُُم اْلُمتَّمُوَن﴾ ]البمرة: -إلى لوله-اْلبِرَّ 

علٌه وسلم فسؤله عن الذي سؤلتنً عنه، فمرأ علٌه الذي لرأت علٌن، فمال له: الذي للت لً...(، وفً سنده 
انمطاع بٌن الماسم بن عبد الرحمن وبٌن أبً ذر، وفٌه المسعودي وهو ممن اختلط. انظر: تعلٌك األرناإوط على 

. ومسؤلة دخول العمل فً 2ٔٗ/ٔ، وتعلٌك د. الفرٌوابً علٌه فً تعظٌم لدر الصبلة: 1ٙٗ/ٕحاوٌة: شرح الط
مسمى اإلٌمان فٌها خبلؾ شهٌر بٌن أهل السنة والمرجبة من جهة، وبٌن أهل السنة والخوارج والمعتزلة من 

ً إال جهة ثانٌة. فؤهل السنة ٌمولون: بؤن العمل جزء من مسمى اإلٌمان وماهٌته، وأن ه ال ٌكون الرجل مإمنا
بالعمل، فاإلٌمان عندهم حمٌمة مركبة من اعتماد الملب ولول اللسان والعمل باألركان، لكن هذا ال ٌعنً عندهم 
ً مع تخلؾ بعض العمل، لكنه ٌنمص إٌمانه  أن اإلٌمان ال ٌحصل إال بفعل العمل كله، بل لد ٌكون العبد مإمنا

لن أنه ٌكفً فً وجود اإلٌمان لدى العبد وجود جنس العمل ال جمٌعه. بمدر ما نمص من عمله، ومعنى ذ
واإلٌمان عند المرجبة: اعتماد الملب ونطك اللسان فمط، وٌخرجون عمل الجوارح عن مسمى اإلٌمان. والخوارج 
 والمعتزلة ٌجعلون اإلٌمان حمٌمة واحدة هً: االعتماد والنطك والعمل فإذا ذهب عندهم شًء من العمل ذهب
اإلٌمان كله؛ ألنه إما أن ٌكون موجوداً بكلٌته أو ال ٌكون موجوداً، وهللا أعلم. وانظر: السنة لعبد هللا بن اإلمام 

، 2ٕٔ/ٔ، شرح أصول اعتماد أهل السنة لبللكابً: 2ٗٗ/ٕ، شرح الطحاوٌة البن أبً العز: 2ٖٓ/ٔأحمد: 
، التمهٌد البن عبد ٓٗ-1ٖ/ٔالسنة للبؽوي: ، شرح 5ٖٕ-5ٕٕو ٖٙٔ-ٕٕٔاإلٌمان لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: 

، مولؾ ابن تٌمٌة من األشاعرة ٓ٘ٔ-1ٕٔ، ظاهرة اإلرجاء فً الفكر اإلسبلمً للحوالً: ٖٕٗو 1ٖٕ/5البر: 
 . 5ٖٙ-5ٖٖ، منهج ابن حجر فً العمٌدة من خبلل كتابه فتح الباري لدمحم إسحاق: 2ٖٓٔ-ٖ٘ٙٔ/ٖد. المحمود: 

 .1ٔٔ/ٌٕن:( انظر: تفسٌر بان عثٌمٙ)
 .٘ٗ/ ٘، والتفسٌر الكبٌر: 2٘)بؤس(، والمفردات:  ٕ٘٘/ ٔ، وانظر تهذٌب اللؽة: 1ٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)



اِء{]البمرة:ولد اختلؾ أهل العربٌة فً }   رَّ  :(ٔ)[، على ألوال22ٔاْلَبؤَْساِء َوالضَّ
أحدها: أن }البؤساء والضراء{، مصدر جاء على )فعبلء( لٌس له )أفعل(، ألنه اسم، كما لد جاء 
)أفعل( فً األسماء لٌس له )فعبلء(، نحو )أحمد(، ولد لالوا فً الصفة )أفعل(، ولم ٌجًء له  

 )فعبلء(، فمالوا : أنت من ذلن أْوجل، ولم ٌمولوا:) وجبلء(.
والثانً: أنه اسم للفعل، فإن )البؤساء(: البإس، و)الضراء(: الضر، وهو اسم ٌمع إن شبت 

 : (ٕ)لمإنث، وإن شبت لمذكر، كما لال زهٌر
 تُْرِضْع فَتَْفِطِم  فَتُْنتَْج لَكُْم ِؼْلَماَن أَْشؤََم، كُلُُّهْم        َكؤَْحَمِر َعاٍد، ثُمَّ 

 ٌعنً فتنتج لكم ؼلمان شإم.
والثالث: أنه اسم لام ممام المصدر، والدلٌل على ذلن لوله :لبن َطلبت نُصرتهم لتجدنَّهم ؼٌر 

 ،  بؽٌر إجراء، ولال : إنما كان اسما للمصدر، ألنه إذا ذُكر علم أنه ٌُراد به المصدر.(ٖ)أبعدَ 
اِبِرٌَن{]ال    [، ألوال:22ٔبمرة:وفً نصب:}الصَّ

 أحدها: أنه منصوب بفعل محذوؾ، والتمدٌر: وأخص الصابرٌن أو وأعنً الصابرٌن.
والببلؼة من هذا أنه إذا تؽٌر أسلوب الكبلم كان ذلن أدعى لبلنتباه؛ فإن اإلنسان إذا لرأ   

ٌة الكبلم على نسك واحد لم ٌحصل له انتباه، كما ٌحصل عند تؽٌر السٌاق، وٌسمى فً العرب
 .(ٗ)بالتحول األسلوبً، فهو ٌلفت انتباه المارئ الى النص

والثانً: أنه منصوب على تطاول الكبلم، ومن شؤن العرب أن فً تعٌر االعراب إذا طال الكبلم 
  .(٘)لاله أبو عٌد

 .(ٙ)الثالث: أنه منصوب عطفًا على }السابلٌن{
َمى والمساكٌن، وابَن السبٌل ومعنى اآلٌة: وآتى المال على حبه ذَوي المربَى والٌتا  

 والسابلٌَن والصابرٌن فً البؤساء والضراء.

 .(2)لال الطبري: " وهذا باطل، ألن ظاهر كتاب هللا ٌدّل على خطؤ هذا المول "  
الرابع: أنه منصوب على لوله:}ذي المربى{، والتمدٌر: وآتى المال على حبه ذوي المربً 

 . (1)والصابرٌن. وهذا لول الكسابً
الخامس: أنه منصوب على المدح، والعرب تنصب على المدح وعلى الذم كانهم ٌرٌدون بذلن 

، واختاره (ٓٔ)، والفراء(5)إفراد الممدوح والمذموم وال ٌتبعونه بؤول الكبلم فٌنصبونه. لاله الخلٌل
 . (ٕ)، وابن كثٌر(ٔ)الطبري

                                                             

 .ٕٖ٘-ٖٓ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
، من معلمته الفرٌدة . وهً من أبٌاته فً صفة الحرب ، التً لال فً بدبها ، لبل هذا البٌت :  ٕٓ" دٌوانه : ٕ)

مِ َوَما الحَ   ْرُب إاِلَّ َما َعِلْمتُْم َوذُْلتُُم        َوَما هَُو َعْنَها بِالَحِدٌث الُمَرجَّ
ٌْتُُموَها فَتَْضَرمِ   َمتَى تَْبعَثُوَها ، تَْبعَثُوَها ذَِمٌَمةً ،          وتَْضَر ، إذا َضرَّ

َحا بِثَِفاِلَها             َوتْلمَْح ِكشافًا  ، ثم تُْنتَْج فَتُتْبِمِ  فَتَْعُرَككُم َعْرَن الرَّ
(ٌمال " فبلن ؼٌر أبعد " ، أي ال خٌر فٌه . وٌمال : " ما عند فبلن أبعد " أي ال طابل عنده . لال رجل البنه : ٖ)

 " إن ؼدوت على المربد ربحت عنا ، أو رجعت بؽٌر أبعد " ، أي بؽٌر منفعة .
 .25ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .ٕ٘/ٕعلبً:( انظر: تفسٌر الث٘)
 ، ورده . 1ٓٔ:  ٔ(هذا المول ذكره الفراء فً معانً المرآن ٙ)
 .ٖٖ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)
-. لال الفراء:: وإنما امتنع من مذهب المدح ٕ٘/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٕ٘/ٖ( انظر: معانً المرآن للفراء: 1)

تمام الكبلم، ولم ٌتمم الكبلم فً سورة الذي فسرت لن؛ ألنه لال: ال ٌنصب الممدوح إال عند  -ٌعنً الكسابً
إلى لوله: }والممٌمٌن والمإتون{، كؤنن منتظر  -النساء، أال ترى أنن حٌن للت: }لكن الراسخون فً العلم منهم{ 

لخبره، وخبره فً لوله: }أولبن سنإتٌهم أجراً عظٌماً{. والكبلم أكثره على ما وصؾ الكسابً، ولكن العرب إذا 
، ولال: ٖٕٔ/ ٔلوا الكبلم فً النالص والتام كالواحد وٌنظر أٌضا: "إعراب المرآن" للنحاس تطاولت الصفة جع

 "وهذا المول خطؤ بٌن".
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)



بَلةَ{ ]النساء :   ، وكما لال (ٖ)[، نص علٌه سٌبوٌهٕٙٔ ومنه لوله تعالى: }َواْلُمِمٌِمٌَن الصَّ
 : (ٗ)الشاعر

ٌَْث الَكتٌِبَِة فًِ الُمْزَدَحْم   إلَى الَمِلِن المَْرِم َواْبِن الُهَماِم        َولَ
ِلٌِل وذَاِت اللُُّجْم   أْيِ ِحٌَن تُؽَمُّ األُموُر       بِذَاِت الصَّ  َوذَا الرَّ

المدح، واالسم لبلهما مخفُوٌض ألنه من صفة واحد، فنصب " لٌث الكتٌبة " وذا " الرأي " على 
 :  (٘)ومنه لول اآلخر

ٌَْت الَّتًِ فٌَِها النُُّجوُم تََواَضَعت          َعلَى ُكّلِ َؼّثٍ ِمْنُهُم وَسِمٌِن    فَلَ
 ؼٌُوَث الَوَرى فًِ ُكّلِ َمْحٍل َوأَْزَمٍة        أُسُوَد الشََّرى ٌَْحِمٌَن كُلَّ َعِرٌنِ 

 : (ٙ)اآلخر ولول
 َسمُّ العُداِة وآفةُ الُجْزر             ال ٌَْبعََدْن لومً الذٌن هُُم       
 والطٌبٌن معالَِد األْزِر             النازلٌَن بكّلِ ُمْعتََرٍن             

 .(2)فنصبوا )النازلٌن( و)الطٌبٌن( على المدح
 : (1)ولول اآلخر

 ولٌَث الكتٌبِة فً الُمْزَدحمْ                إلى الملن المَْرِم وابِن الهمام    
 فنصب )لٌَث الكتٌبة( على المدح، واالسم لبله مخفوض.

أي: أهل هذه األوصاؾ هم الذٌن [؛ "22ٔلوله تعالى: }أُوَلبَِن الَِّذٌَن َصَدلُوا{]البمرة:  
 .(5)صدلوا فً إٌمانهم"

أي : هإالء الذٌن اتصفوا بهذه الصفات هم الذٌن َصَدلوا فً إٌمانهم،  لال ابن كثٌر:"  
 .(ٓٔ)ألنهم حمموا اإلٌمان الملبً باأللوال واألفعال، فهإالء هم الذٌن صدلوا"

لال المراؼً:" أي وأولبن هم الذٌن جعلوا بٌنهم وبٌن سخط َّللّا ولاٌة ، بالبعد عن  
 .(ٔٔ)ا ، وعذابه فً اآلخرة"المعاصً التً توجب خذالن َّللّا فً الدنٌ

لال ابن عثٌمٌن:" أي صدلوا هللا، وصدلوا عباده بوفابهم بالعهد، وإٌتاء الزكاة، وؼٌر    
ً للوالع صار  ذلن؛ والصدق هو مطابمة الشًء للوالع؛ فالمخبر بشًء إذا كان خبره موافما

صار عمله صادلاً؛  صادلاً؛ والعامل الذي ٌعمل بالطاعة إذا كانت صادرة عن إخبلص، واتباع
                                                                                                                                                                               

 ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖ(تفسٌر الطبري: ٔ)
اِبرِ 11ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ) ٌَن { على المدح والحث على الصبر فً هذه . فمال: : "وإنما نُِصَب } َوالصَّ

 األحوال لشدته وصعوبته"
 .٘ٙ - ٖٙ/ ٕ( انظر: الكتاب: ٖ)
 ولم أتعرؾ على لابله. ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٖ( البٌت من شواهد تفسٌر الطبري: ٗ)
،  ٙٓٔ:  ٔ. وانظر: معانً المرآن للفراء ٖٖ٘/ٖ( لم أتعرؾ على لابلهما والبٌت من شواهد تفسٌر الطبري: ٘)

. ولوله : " تواضعت " ، هو عندي " تفاعل " من لولهم : وضع البانً الحجر  ٕٙٓ:  ٔوأمالً الشرٌؾ 
توضٌعًا : نضد بعضه على بعض . ومنه التوضع : وهو خٌاطة الجبة بعد وضع المطن . ومنه أًٌضا : وضعت 

على بعض . ٌمول  النعامة بٌضها : إذا رثدته ووضعت بعضه فوق بعض ، وهو بٌض موضع : منضود بعضه
: لٌت السماء لد انضمت على جمٌعهم ، فكانوا من نجومها . ولوله : " ؼث منهم وسمٌن " ، مدح ، ٌعنً : لٌس 

 فٌهم ؼث ، فؽثهم حمٌك بؤن ٌكون من أهل العبلء .
لفراء، ، "معانً المرآن" لٖٗ(البٌتان لخرنك بنت بدر بن هفَّان، ترثً زوجها ومن لتل معه، فً "دٌوانها" ص ٙ)

، لكن لال: )والطٌبون( لال الفراء: وربما ٗٙ/ ٕ)نضر(. وفً "الكتاب" لسٌبوٌه  ٗ٘ٗٗ/ 2"لسان العرب" 
 رفعوا )النازلون( )الطٌبون(، وربما نصبوهما على المدح، والرفع على أن ٌُتْبََع آخُر الكبلم أّولَه.

 .ٕ٘٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: ٘ٓٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: 2)
. والَمْرم: ٕٙٔ/ ٔ، "الخزانة" 2ٖٙ، "اإلنصاؾ" ص ٘ٓٔ/ ٔ(البٌت ببل نسبة فً "معانً المرآن" للفراء 1)

 السٌد المعظم.
 .1ٕ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .11ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .5٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)



إنباًء صادلاً، وهذه شهادة من هللا عز وجل؛ وهً أعلى شهادة؛ ألنها  ألنه ٌنبا عما فً للبه
شهادة من أعظم شاهد سبحانه وتعالى؛ والمشار إلٌهم كل من اتصؾ بهذه الصفات؛ واإلشارة 

 .(ٔ)بالبعٌد لما هو لرٌب ألجل علو مرتبتهم"
أولبن الذٌن صدلوا{، ٌمول: تكلموا بكبلم اإلٌمان العالٌة:" }أخرج ابن أبً حاتم عن أبً  

وحمموا بالعمل. لال الربٌع: فكان الحسن ٌمول: اإلٌمان كبلم، فحمٌمته العمل فإن لم ٌحمك المول 
 .(ٖ). وروي عن الربٌع بن أنس نحو ذلن(ٕ)بالعمل لم ٌنفعه المول"

مانهم وصبروا على طاعة وروي عن مماتل بن حٌان:} أولبن الذٌن صدلوا{: إٌ 
 .(٘). لال ابن أبً حاتم:" وفً رواٌة دمحم بن مزاحم زٌادة، ٌعنً: النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه"(ٗ)ربهم"

وأولبن هم الكاملون فً  [، أي:"22ٔلوله تعالى: } َوأُولَبَِن هُُم اْلُمتَّمُوَن {]البمرة:  
 .(ٙ)التموى"
ٌن فعلوا ما ذكر هللا فً هذه اآلٌة، هم الذٌن صدلوا ٌعنً لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: الذ 
 .(2)المتمون"

 .(1)"ألنهم اتموا المحارم وفعلوا الطاعات لال ابن كثٌر: "  
لال ابن عثٌمٌن:" أي: هم المابمون بالتموى، فهإالء الموصوفون لد جمعوا بٌن البر   

بَِن هُُم اْلُمتَّمُوَن{؛ وإنما للنا: إن الصدق والتموى؛ البر: بالصدق؛ والتموى: بهذا الوصؾ: }َوأُولَ 
؛ (ٔ)بر؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "علٌكم بالصدق فإن الصدق ٌهدي إلى البر؛ وإن البر ٌهدي إلى الجنة"

فجمعوا بٌن البر والتموى؛ فهذا ما أمر هللا به فً لوله تعالى: }وتعاونوا على البر والتموى{ 
وكرر اإلشارة مرة ثانٌة من باب التؤكٌد، والمدح، والثناء كؤن كل جملة من هاتٌن [ ؛ ٕ]المابدة: 

 .(5)الجملتٌن مستملة"
و)التموى( :"هً اتخاذ الولاٌة من عذاب هللا عز وجل بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه؛   

 .(ٓٔ)وهذا أجمع ما لٌل فً تعرٌؾ التموى"
 الفوابد:
ة هو اإلٌمان باهلل... إلخ؛ واإلٌمان باهلل ٌتضمن أربعة أمور: من فوابد اآلٌة: أن البر حمٌم - ٔ

 اإلٌمان بوجوده؛ واإلٌمان بربوبٌته؛ واإلٌمان بؤلوهٌته؛ واإلٌمان بؤسمابه، وصفاته:
 أما اإلٌمان بوجوده: فإنه دل علٌه الشرع، والحس، والعمل، والفطرة:

 ال الرسل، وإنزال الكتب.داللة الشرع على وجوده سبحانه وتعالى واضحة من إرس -أ 
تبارن  -داللة الحس: فإن هللا سبحانه وتعالى ٌدعى، وٌجٌب؛ وهذا دلٌل حسً على وجوده  -ب 

وتعالى، كما فً سورة األنبٌاء، وؼٌرها من إجابة دعوة الرسل فور دعابهم، كموله تعالى: 
ً إذا نادى من لبل فاستجبنا له{ ]األنبٌاء:  }وأٌوب إذ نادى ربه أنً [، ولوله تعالى: 2ٙ}ونوحا

 [ .1ٗ، 1ٖمسنً الضر وأنت أرحم الراحمٌن * فاستجبنا له{ ]األنبٌاء: 
                                                             

 .1ٕٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .5ٕٕ/ٔ(:ص2ٓ٘ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 .5ٕٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٖ)
 .5ٕٕ/ٔ(:ص2ٔ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .5ٕٕ/ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .5ٖٕ/ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم: 2)
 .11ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)

، لول هللا تعالى: )ٌا أٌها الذٌن آمنوا اتموا هللا 5ٙ، كتاب األدب، باب ٘ٔ٘ – ٗٔ٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
، كتاب البر ٖٖٔٔ؛ وأخرجه مسلم ص5ٗٓٙوكونوا مع الصادلٌن(، وما ٌنهى عن الكذب، حدٌث رلم 

 [ واللفظ لمسلم.٘ٓٔ] 5ٖٙٙ: لبح الكذب وحسن الصدق وفضله، حدٌث رلم 5ٕوالصلة، باب 
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)



داللة العمل: أّن ما من حادث إال وله محدث، كما لال عز وجل: }أم خلموا من ؼٌر شًء أم  -ج 
ال بد  [ ؛ هذا الكون العظٌم بما فٌه من النظام، والتؽٌرات، واألحداثٖ٘هم الخالمون{ ]الطور: 

وهو هللا عز وجل؛ إذ ال ٌمكن أن تَحدث بنفسها؛  -أن ٌكون له موِجد ُمحِدث ٌحدث هذه األشٌاء 
كاسمه ال وجود له؛ وال ٌمكن أن ٌحدثها مخلوق ِلما فٌها من  -ألنها لبل الوجود عدم؛ والعدم 

 العظم والعبر.
ً باهلل -د  ؛ والدلٌل على هذا لوله تعالى: داللة الفطرة: فإن اإلنسان لو ترن وفطرته لكان مإمنا

وإن من شًء إال ٌسبح بحمده ولكن ال تفمهون  }تسبح له السموات السبع واألرض ومن فٌهن
 [ ؛ حتى ؼٌر اإلنسان مفطور على معرفة الرب عز وجل.ٗٗتسبٌحهم{ ]اإلسراء: 

مدبر له؛ ولد دل وأما اإلٌمان بربوبٌته: فهو اإلٌمان بؤنه وحده الخالك لهذا الكون المالن له ال
علٌه ما سبك من األدلة على وجوده؛ ولد ألر بذلن المشركون، كما فً لوله تعالى: } لل من 

 رب السموات السبع ورب العرش العظٌم * سٌمولون هلل {؛ إلى ؼٌرها من اآلٌات الكثٌرة.
كل ما سواه من وأما اإلٌمان بؤلوهٌته: فهو اإلٌمان بؤنه ال إله فً الوجود حك إال هللا عز وجل و

اآللهة باطلة، كما لال تعالى: }ذلن بؤن هللا هو الحك وأن ما ٌدعون من دونه هو الباطل وأن هللا 
 [، فاهلل سبحانه وتعالى هو اإلله الحك.ٕٙهو العلً الكبٌر{ ]الحج: 

وأما اإلٌمان بؤسمابه، وصفاته: فهو اإلٌمان بما أثبته هللا سبحانه وتعالى لنفسه، أو أثبتته له رسله 
ً ببل تمثٌل، وتنزٌهاً ببل تعطٌل على حد لوله تعالى: }لٌس كمثله  من األسماء والصفات إثباتا

ء الحسنى [ ؛ ودلٌل ذلن لوله تعالى: } وهلل األسمأٔشًء وهو السمٌع البصٌر{ ]الشورى: 
ولوله تعالى: } وهلل المثل األعلى وهو العزٌز الحكٌم {  [ ؛ 1ٓٔفادعوه بها { ]األعراؾ: 

 [ ووجه الداللة: تمدٌم الخبر فً اآلٌتٌن؛ ألن تمدٌم ما حمه التؤخٌر ٌفٌد الحصر.ٓٙ]النحل: 
 ومن فوابد اآلٌة: أن طاعة هللا عز وجل من البر. - ٕ

وم اآلخر من البر؛ وٌشمل كل ما أخبر به النبً ملسو هيلع هللا ىلص مما ٌكون بعد ومنها: أن اإلٌمان بالٌ - ٖ
الموت، كفتنة المبر، ونعٌمه، وعذابه، ولٌام الساعة، والبعث، والحساب، والصراط، والمٌزان، 
والكتب بالٌمٌن، أو الشمال، والجنة، وما ذُكر من نعٌمها، والنار، وما ذكر من عذابها، وؼٌر 

 جاء فً الكتاب، والسنة عن هذه األمور مفصبًل أحٌاناً، ومجمبًل أحٌاناً. ذلن مما
واإلٌمان بالٌوم اآلخر ٌستلزم االستعداد له بالعمل الصالح، ولهذا ٌمرن هللا سبحانه وتعالى 
اإلٌمان أن ٌموم العبد بطاعته سبحانه وتعالى؛ فالذي ٌمول: إنه مإمن بالٌوم اآلخرة، ولكن ال 

عواه نالصة؛ وممدار نمصها بممدار ما خالؾ فً االستعداد؛ كما أنه لو لٌل مثبلً ٌستعد له فد
: إنه سٌنزل الٌوم مطر، فظلَّل الَحّب؛ معلوم أن الذي ال ٌإمن بهذا الكبلم لن  إلنسان عنده َحبٌّ
ٌؽطٌه؛ كذلن لو لٌل: سٌؤتً الٌوم عدو، فشدد فً الحراسة؛ إذا آمن بؤنه سٌؤتً عدو شدَّد فً 

 راسة بجمٌع ما ٌمكن؛ فإذا لم ٌشدد فً الحراسة علمنا أنه لم ٌإمن به.الح
ومن فوابد اآلٌة: أن اإلٌمان بالمبلبكة من البر؛ وٌشمل اإلٌمان بذواتهم، وصفاتهم، وأعمالهم  - ٗ

علٌهم الصبلة  -إجماالً فٌما علمناه إجماالً، وتفصٌبلً فٌما علمناه تفصٌبلً؛ واعلم أن المبلبكة 
منهم من عٌُن لنا، وعرفناه باسمه؛ ومنهم من لم ٌعٌن؛ فمن عٌن لنا وجب علٌنا أن  - السبلم

؛ ومنكر -خازن النار  -علٌه السبلم؛ وإسرافٌل؛ ومالن « جبرٌل»نإمن باسمه كما عٌن، مثل 
ولكننا ال نعرؾ  -؛ ومٌكابٌل؛ وملن الموت -ففٌه نظر  - (ٔ)ونكٌر إن صح الحدٌث بهذا اللفظ

الناس ٌمولون: عزرابٌل؛ ولكن لم ٌصح هذا؛ وهاروت، وماروت؛ ثم كذلن  اسمه؛ بعض

                                                             
؛ وصحٌح ابن 2ٔٓٔ: ماجاء فً عذاب المبر، حدٌث رلم 2ٓ، كتاب الجنابز، باب 2٘ٗٔراجع الترمذي ص (ٔ)

، فصل فً أحوال المٌت فً لبره، ذكر األخبار عن اسم الملكٌن اللذٌن ٌسؤالن الناس فً لبورهم...، 1ٗ/٘حبان 
: فً المبر وعذاب المبر، حدٌث 2ٔٔ، باب ٖٓٗ – ٕٓٗ/ٕ؛ وكتاب السنة البن أبً عاصم 2ٖٓٔم حدٌث رل
، ومدار الحدٌث على عبد الرحمن بن إسحاق المدنً؛ لال الحافظ فً التمرٌب: "صدوق رمً 1ٙٗرلم 

ل فً (؛ ولا1ٖٓٔ – 1٘ٙ، حدٌث رلم ٖٔٔ/ٔبالمدرط؛ والحدٌث لال األلبانً فً صحٌح الترمذي: "حسن" )
السلسلة الصحٌحة: "إسناده جٌد، رجاله كلهم ثمات رجال مسلم، وفً ابن إسحاق وهو العامري المرشً موالهم 

 (.5ٖٔٔ، حدٌث رلم 1ٖٓكبلم ال ٌضر" )المجلد الثالث، ص



أعمالهم منهم من علمنا أعماله؛ ومنهم من لم نعلم؛ لكن علٌنا أن نإمن على سبٌل اإلطبلق بؤنهم 
عباد مكرمون، وممتثلون ألمر هللا عز وجل، لهم نصٌب من تدبٌر الخلك بإذن هللا؛ منهم الموكل 

؛ والموكل بالنفخ فً الصور؛ وفٌهم مبلبكة موكلة باألجنة؛ ومبلبكة موكلة بالمطر، والبنات
بكتابة أعمال بنً آدم؛ ومبلبكة موكلة بحفظ بنً آدم؛ كما لال تعالى: }له معمبات من بٌن ٌدٌه 

[ ؛ لكن كل هذا بؤمر هللا عز وجل وبإذنه؛ ولٌس ٔٔومن خلفه ٌحفظونه من أمر هللا{ ]الرعد: 
عز وجل، وال معاونة فً أي شًء من الكون؛ لال هللا تعالى: }لل ادعوا الذٌن  لهم منازعة هلل

زعمتم من دون هللا ال ٌملكون مثمال ذرة فً السموات وال فً األرض وما لهم فٌهما من شرن 
فنفى جمٌع ما ٖٕ، ٕٕوما له منهم من ظهٌر * وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن له{ ]سبؤ: 

[ انفراداً؛ }وما لهم فٌهما من شرن{ ]سبؤ: ٕٕن: }ال ٌملكون مثمال ذرة{ ]سبؤ: ٌتعلك به المشركو
[ معاونة؛ }وال تنفع الشفاعة عنده إال لمن أذن ٕٕ[ مشاركة؛ }وما له منهم من ظهٌر{ ]سبؤ: ٕٕ

[ : فنفى الشفاعة، والوساطة إال بإذنه، ثم لال تعالى: }حتى إذا فزع عن للوبهم{ ٖٕله{ ]سبؤ: 
[ : وهم المبلبكة إذا سمعوا الوحً صعموا؛ فلٌس لهم أي شًء فً التصرؾ فً ٖٕ]سبؤ: 

 الكون؛ لكنهم ٌمتثلون أمر هللا عز وجل.
ومن فوابد اآلٌة: أن اإلٌمان بالكتب من البر؛ وكٌفٌته أن نإمن بؤن كل كتاب أنزله هللا على  - ٘

نا ال نكلؾ بالعمل بما فٌها أحد من رسله فهو حك: صدق فً األخبار، وعدل فً األحكام؛ ولكن
فٌما جاءت شرٌعتنا بخبلفه؛ واعلم أنه ما من رسول إال معه كتاب؛ ودلٌل ذلن لوله تعالى: }لمد 

[ أي مع هإالء الرسل، ولوله ٕ٘أرسلنا رسلنا بالبٌنات وأنزلنا معهم الكتاب والمٌزان{ ]الحدٌد: 
ن ومنذرٌن وأنزل معهم الكتاب بالحك تعالى: }كان الناس أمة واحدة فبعث هللا النبٌٌن مبشرٌ

[ ؛ فما من رسول إال معه كتاب؛ والكتب ٖٕٔلٌحكم بٌن الناس فٌما اختلفوا فٌه{ ]البمرة: 
المعروفة لدٌنا هً التوراة، واإلنجٌل، والزبور، وصحؾ إبراهٌم، وصحؾ موسى، والمرآن 

من لال: إنها ؼٌرها؛ الكرٌم؛ وصحؾ موسى اختلؾ العلماء أهً التوراة أو ؼٌرها، فمنهم 
ومنهم من لال: إنها هً؛ وأما ما لم نعلم به فنإمن به إجماالً؛ فتمول بملبن، ولسانن: آمنت بكل 
كتاب أنزله هللا على كل رسول؛ ثم إن المراد أن نإمن بؤن هللا أنزل على موسى كتاباً ٌسمى 

ً ٌسمى ً ٌسمى اإلنجٌل؛ وعلى داود كتابا الزبور؛ أما أن تإمن  التوراة؛ وعلى عٌسى كتابا
بالموجود منها اآلن فلٌس بواجب علٌن؛ ألنه محرؾ، ومؽٌر، ومبدل؛ لكن تإمن بؤن له أصبًل 

 نزل على هإالء الرسل.
ومن فوابد اآلٌة: أن اإلٌمان بالنبٌٌن من البر؛ فنإمن بكل نبً أوحى هللا إلٌه؛ فمن علمنا  - ٙ

ورد فً حدٌث صححه ابن حبان أن عدة الرسل منهم نإمن به بعٌنه؛ والبالً إجماالً؛ ولد 
 ً ؛ فإن صح الحدٌث (ٕ)ثبلثمابة وبضعة عشر رسوالً؛ وأن عدة األنبٌاء مابة وأربعة وعشرون ألفا

فهو خبر معصوم ٌجب علٌنا اإلٌمان به؛ وإن لم ٌصح فإن هللا تعالى ٌمول: } ولمد أرسلنا رسبًل 

                                                             
، باب  : ما جاء فً الطاعات وثوابها، ذكر االستحباب للمرء ان 15ٕ – 12ٕ/ٔراجع صحٌح ابن حبان  (ٕ)

؛ وفً سنده إبراهٌم بن هشام ٌٕٖٙكون له من كل خٌر حظ رجاء التخلص فً العمبى بشًء منها، حدٌث رلم 
لً بن الحسٌن بن الجنٌد: بن ٌحٌى الؽسانً، لال فٌه أٌو حاتم: "أظنه لم ٌطلب العلم، وهو كذاب"؛ ولال ع

(؛ ٖٗٔ – ٕٗٔ/ٕ"صدق أبو حاتم، ٌنبؽً أن ال ٌحدث عنه" )كتاب الجرح والتعدٌل لعبد الرحمن بن أبً حاتم 
ولال الذهبً: "والصواب: إبراهٌم بن هشام أحد المتروكٌن الذٌن مشاهم ابن حبان، فلم ٌصب" )مٌزان االعتدال 

، كتاب التارٌخ(؛ ففً  سنده ٌحٌى بن سعٌد المرشً البصري 52٘/ٕ(؛ وأخرجه الحاكم من )المستدرن 21ٖ/ٗ
؛ لال ابن حبان فٌه: "شٌخ ٌروي عن ابن جرٌج المملوبات، وعن ؼٌره من الثمات الملزلات،  -ولٌل: الكوفً  –

(؛ ولال ابن عدي: "وهذا حدٌث منكر من هذا 5ٕٔ/ٖال ٌحل= = االحتجاج به إذا انفرد" )كتاب المجروحٌن 
(؛ لكن بالنسبة لعدد الرسل فمد أخرجه الحاكم فً مستدركه من حدٌث أبً ٙٓٔ/5ك" )الكامل فً الضعفاء الطرٌ

أمامه رضً هللا عنه، ثم لال: "هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم، ولم ٌخرجاه"؛ وألره الذهبً )المستدرن 
رة(؛ وذكره األلبانً فً السلسلة ، كتاب التفسٌر، بسم ميحرلا نمحرلا هللا، من سورة البمٕٕٙ/ٕعلى الصحٌحٌن 

؛ وأما بالنسبة لعدد األنبٌاء، فمد 1ٕٙٙ، حدٌث رلم 5ٖ٘ – 1ٖ٘الصحٌحة المجلد السادس، المسم األول ص
جاء من عدة طرق كلها فٌها ممال؛ ولال األلبانً: "فهو صحٌح لؽٌره" )المجلد السادس، المسم األول، 

 (.ٖٖٙص



[ ؛ ونحن ال نكلؾ 21نمصص علٌن { ]ؼافر: من لبلن منهم من لصصنا علٌن ومنهم من لم 
اإلٌمان إال بما بلؽنا؛ فالذٌن علمناهم من الرسل ٌجب علٌنا أن نإمن بهم بؤعٌانهم؛ والذٌن لم 
نعلمهم نإمن بهم إجماالً، كما لال تعالى: } كل آمن باهلل ومبلبكته وكتبه ورسله ال نفرق بٌن أحد 

المرآن أربعة وعشرون رسوالً؛ لال تعالى: }ووهبنا [ ؛ ولد ذكر فً 1ٕ٘من رسله { ]البمرة: 
[ أي إبراهٌم: }إسحاق وٌعموب كبلًّ هدٌنا ونوحاً هدٌنا من لبل ومن ذرٌته داود 1ٗله{ ]األنعام: 

وسلٌمان وأٌوب وٌوسؾ وموسى وهارون وكذلن نجزي المحسنٌن * وزكرٌا وٌحٌى وعٌسى 
س ولوطاً وكبلًّ فضلنا على العالمٌن{ وإلٌاس كل من الصالحٌن * وإسماعٌل والٌسع وٌون

[؛ فهإالء ثمانٌة عشر؛ وٌبمى شعٌب، وصالح، وهود، وإدرٌس، وذو الكفل، 1ٙ - 1ٗ]األنعام: 
 ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص.

ومن فوابد اآلٌة: أن إعطاء المال على حبه من البر؛ وكان ابن عمر رضً هللا عنهما إذا  - 2
ولال: إن هللا ٌمول: }لن تنالوا البر حتى تنفموا مما تحبون{ ]آل أعجبه شًء من ماله تصدق به 

[ ؛ وعندما سمع أبو طلحة هذه اآلٌة تصدق ببستانه الذي هو أحب شًء إلٌه من 5ٕعمران: 
ماله؛ ال ألنه بستانه فمط؛ ولكن ألن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌؤتً إلٌه، وٌشرب فٌه من ماء طٌب، وكان 

البر حتى تنفموا مما تحبون{ ذهب إلى  سجد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ ولما نزلت اآلٌة: }لن تنالوالرٌباً من م
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ولال: "ٌا رسول هللا، إن هللا أنزل هذه اآلٌة: }لن تنالوا البر حتى تنفموا مما تحبون{؛ 

 ًّ  ورسوله؛ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: بخ! بخ! ؛ وإنً أضعها صدلة إلى هللا«بٌُرحاء»وإن أحب مالً إل
 .(ٔ)ذان مال رابح! ذان مال رابح! أرى أن تجعله فً األلربٌن"

ومن فوابد اآلٌة: أن إعطاء ذوي المربى أولى من إعطاء الٌتامى، والمساكٌن؛ ألن هللا بدأ  - 1
ابل: هل األفضل أن أعطً بهم، فمال تعالى: } وآتى المال على حبه ذوي المربى {؛ فلو سؤل س

المرابة، أو الٌتامى؟ لملنا: أعِط المرابة؛ اللهم إال إن ٌكون هنان ضرورة فً الٌتامى ترجح 

؛ واعلم أن الحكم إذا علك (ٕ)إعطاءهم؛ ولد ثبت عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص تمدٌم صلة الرحم على العتك
بموة ذلن الوصؾ؛ فإذا كان معلماً بالمرابة  بوصؾ تختلؾ أفراده فٌه لوة وضعفاً، فإنه ٌزداد لوة

 فكل من كان ألرب فهو أولى؛ وألرب الناس إلٌن، وأحمهم بالبر: أمن، وأبون.
ومن فوابد اآلٌة: أن للٌتامى حماً؛ ألن هللا امتدح من آتاهم المال؛ لموله تعالى: } والٌتامى {  - 5

 سواء كانوا فمراء، أم أؼنٌاء.
مة هللا عز وجل، حٌث ندب إلى إتٌان المال للٌتامى، والمساكٌن؛ ألن هذا ومنها: إثبات رح - ٓٔ

 ال شن من الرحمة بهم.
 ولو كان ؼنٌاً فً بلده. -ومنها: أن البن السبٌل حماً  - ٔٔ
 وإن كان ؼنٌاً؛ لعموم لوله تعالى: } والسابلٌن {. -ومنها: أن إعطاء السابل من البر  - ٕٔ

 إتً المال للسابلٌن من أهل البر فكٌؾ ٌتفك، والتحذٌر من سإال الناس؟فإذا لال لابل: إذا كان م
فالجواب: أنه ال معارضة؛ ألن الجهة منفكة؛ فالممدوح: المعطً؛ والمحذَّر: السابل المعطى؛ فإذا 

فؤعطه إذا  -وهً مهنة سإال الناس  -انفكت الجهة فبل تعارض؛ فلو رأٌت مبتلى بهذه المهنة 
والعٌاذ باهلل  -وحذره؛ لتكون مإتٌاً للمال، وناصحاً للسابل؛ ألن بعض الناس سؤلن، ثم انصحه، 

أنه ؼنً؛ وإنما سؤل الناس تكثراً؛ ولد ثبت عن  -أو ٌؽلب على الظن المإكد  -نعلم علم الٌمٌن  -
؛ وأن (ٔ)«ثرمن سؤل الناس أموالهم تكثراً فإنما ٌسؤل جمراً؛ فلٌستمل، أو لٌستك»النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن: 

 .(ٕ)«ما ٌزال الرجل ٌسؤل الناس حتى ٌؤتً ٌوم المٌامة وما فً وجهه مزعة لحم»

                                                             
، وأخرجه مسلم ٔٙٗٔ: الزكاة على األلارب، حدٌث رلم ٗٗكاة، باب ، كتاب الز٘ٔٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .551[ ٕٗ] ٖٕ٘ٔ: فضل النفمة والصدلة على األلربٌن...، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖٙص

 .1ٖٓ/ٕانظر  (ٕ)
 .ٗٔٓٔ[ ٘ٓٔ] 55ٖٕ: كراهة المسؤلة للناس، حدٌث رلم ٖ٘، كتاب الزكاة، باب 1ٗٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
، وأخرجه مسلم 2ٗٗٔ: من سؤل الناس تكثراً، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب الزكاة، باب ٙٔٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .ٓٗٓٔ[ ٗٓٔ] 51ٖٕ: كراهة المسؤلة للناس، حدٌث رلم ٖ٘، كتاب الزكاة، باب 1ٗٔص



ومن فوابد اآلٌة: أن إعتاق الرلاب من البر؛ لموله تعالى: } وفً الرلاب {؛ والمال المبذول  - ٖٔ
الظرفٌة؛  فً الرلاب ال ٌعطى الرلبة؛ وإنما ٌعطى مالن الرلبة؛ فلهذا أتى بـ } فً { الدالة على

 والرلاب ذكر أهل العلم أنها ثبلثة أنواع:
 عبد مملون تشترٌه، وتعتمه. -أ 
 مكاتب اشترى نفسه من سٌده، فؤعنته فً كتابته. -ب 
 -أسٌر مسلم عند الكفار، فافتدٌته؛ وكذلن لو أسر عند ؼٌر الكفار، مثل الذٌن ٌختطفون اآلن  -ج 

 فإنه ٌفن من الزكاة؛ ألن فٌها فن رلبة من المتل.والعٌاذ باهلل؛ إذا طلب المختطفون فدٌة 
 ومنها: أن إلامة الصبلة من البر؛ لموله تعالى: } وألام الصبلة {. - ٗٔ
 ومنها: أن إٌتاء الزكاة للمستحمٌن لها من البر. - ٘ٔ
 ومنها: الثناء على الموفٌن بالعهد، وأن الوفاء به فً البر؛ والعهد عهدان: عهد مع هللا عز - ٙٔ

 وجل؛ وعهد مع الخلك.
فالعهد الذي مع هللا بٌنه بموله تعالى: }وإذ أخذ ربن من بنً آدم من ظهورهم ذرٌتهم وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم لالوا بلى شهدنا أن تمولوا ٌوم المٌامة إنا كنا عن هذا ؼافلٌن{ 

ثنا منهم اثنً عشر نمٌباً [، ولوله تعالى: }ولمد أخذ هللا مٌثاق بنً إسرابٌل وبع2ٕٔ]األعراؾ: 
ولال هللا إنً معكم لبن ألمتم الصبلة وآتٌتم الزكاة وآمنتم برسلً وعزرتموهم وألرضتم هللا 
ً ألكفرن عنكم سٌباتكم وألدخلنكم جنات تجري من تحتها األنهار{ ]المابدة:  ً حسنا [، ٕٔلرضا

أوفوا بعهدي أوؾ بعهدكم{ ولوله تعالى: }ٌا بنً إسرابٌل اذكروا نعمتً التً أنعمت علٌكم و
[ ؛ فالعهد الذي عهد هللا به إلٌنا أن نإمن به رباً، فنرضى بشرٌعته؛ بل بؤحكامه ٓٗ]البمرة: 

 الكونٌة، والشرعٌة؛ هذا العهد الذي بٌننا، وبٌن ربنا.
أما العهد الذي بٌننا، وبٌن الناس فؤنواعه كثٌرة جداً ؼٌر محصورة؛ منها العمود، مثل عمد البٌع، 

وعمد اإلجارة، وعمد الرهن، وعمد النكاح، وؼٌر ذلن؛ ألنن إذا عمدت مع إنسان التزمت بما 
ٌمتضٌه ذلن العمد؛ إذاً فكل عمد فهو عهد؛ ولهذا لال تعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا أوفوا بالعمود{ 

من العهود [ ؛ وٖٗ[، ولال تعالى: }وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسإوالً{ ]اإلسراء: ٔ]المابدة: 
بٌن الخلك؛ ما ٌجري بٌن المسلمٌن وبٌن الكفار؛ وهو ثبلثة أنواع: مإبد؛ وممٌد؛ ومطلك؛ فؤما 

وإن طالت المدة  -المإبد فبل ٌجوز؛ ألنه ٌإدي إلى إبطال الجهاد؛ وأما الممٌد فبحسب الحاجة 
ز الزٌادة فٌه على ألنه عهد دعت إلٌه الحاجة؛ فٌتمٌد بمدرها؛ ولٌل: ال تجو -على المول الراجح 

-عشرة سنوات؛ ألن األصل وجوب لتال الكفار، وأبٌح العهد فً عشر سنوات تؤسٌاً برسول هللا 
فً صلح الحدٌبٌة؛ والصحٌح األول؛ وٌجاب عن عهد الحدٌبٌة بؤن الحادثة ال تمتضً  -ملسو هيلع هللا ىلص

لى المول الراجح عند الحاجة الزٌادة؛ وأما المطلك فهو الذي لم ٌإبد، ولم ٌحدد؛ وهو جابز ع
إلٌه؛ فمتى وجد المسلمون الحاجة إلٌه عمدوه؛ وإذا زالت الحاجة عاملوا الكفار بما تمتضٌه 

 الحال؛ وال حجة للكفار فٌه؛ ألنه مطلك.
والمعاهدون من الكفار لهم ثبلث حاالت؛ الحال األولى: أن ٌستمٌموا لنا؛ الحالة الثانٌة: أن 

ثة: أن نخاؾ منهم الخٌانة؛ فإن استماموا لنا وجب علٌنا أن نستمٌم لهم؛ وال ٌخونوا؛ الحال الثال
ٌمكن أن نخون أبداً؛ لموله تعالى )فما استماموا لكم فاستمٌموا لهم إن هللا ٌحب المتمٌن( ]التوبة: 

[؛ وإن خانوا انمض عهدهم، ووجب لتالهم؛ لموله تعالى: )وإن نكثوا إٌمانهم من بعد عهدهم 2
[؛ وإن خفنا منهم الخٌانة ٕٔفً دٌنكم فماتلوا أبمة الكفر إنهم ال إٌمان لهم( ]التوبة:  وطعنوا

وجب أن ننبذ إلٌهم عهدهم على سواء؛ لموله تعالى: }وإما تخافن من لوم خٌانة فانبذ إلٌهم على 
مع [ : نخبرهم أن ال عهد بٌننا لٌكونوا على بصٌرة؛ ومن العهد أٌضاً ما 1ٌ٘سواء{ ]األنفال: 

بٌن اإلنسان وبٌن ؼٌره من االلتزامات ؼٌر العمود، مثل الوعد؛ فإن الوعد من العهد؛ ولهذا 
اختلؾ أهل العلم هل ٌجب الوفاء بالوعد، أو ال ٌجب؛ والصحٌح الذي اختاره شٌخ اإلسبلم ابن 
وإذا  تٌمٌة أنه ٌجب الوفاء بالوعد؛ ألنه داخل فً العهد، وألن إخبلؾ الوعد من عبلمات النفاق؛

 كان كذلن فبل ٌجوز للمإمن أن ٌتحلى بؤخبلق المنافمٌن.
 ومن فوابد اآلٌة: أن الصبر من البر؛ وهو ثبلثة أنواع: - 2ٔ



 األول: الصبر على طاعة هللا، بؤن ٌتحمل الصبر على الطاعة من ؼٌر ضجر، وال كراهة.
 هللا إذا دعته نفسه إلٌها.الثانً: الصبر عن معصٌة هللا، بؤن ٌحمل نفسه على الكؾ عن معصٌة 

الثالث: الصبر على ألدار هللا المإلمة التً ال تبلبم الطبٌعة بؤن ال ٌتسخط من الممدور، وال 
ٌتضجر؛ بل ٌحبس نفسه عن ذلن: لال هللا تعالى: }وبشر الصابرٌن * الذٌن إذا أصابتهم مصٌبة 

ربهم ورحمه وأولبن هم المهتدون{ لالوا إنا هلل وإنا إلٌه راجعون * أولبن علٌهم صلوات من 
 [ .2٘ٔ - ٘٘ٔ]البمرة: 

وأعلى هذه األنواع: الصبر على طاعة هللا؛ ألن فٌه تحمبلً، ونوعاً من التعب بفعل الطاعة؛ ثم 
ً عن المعصٌة؛ والكؾ أهون من الفعل؛ ثم الصبر  الصبر عن المعصٌة؛ ألن فٌه تحمبلً، وكفا

إّما أن تصبر صبر »شًء ال اختٌار للعبد فٌه، ولهذا لٌل: على ألدار هللا المإلمة، ألنه على 
 «.الكرام، وإّما أن تسلَو سلّو البهابم

ومن فوابد اآلٌة: أن ما ذُكر هو حمٌمة الصدق مع هللا، ومع الخلك؛ لموله تعالى: } أولبن  - 1ٔ
اهلل، والٌوم فصدلهم مع هللا، حٌث لاموا بهذه االعتمادات النافعة: اإلٌمان ب الذٌن صدلوا {؛

اآلخر، والمبلبكة، والكتاب، والنبٌٌن؛ وأنهم ألاموا الصبلة، وآتوا الزكاة، وبذلوا المحبوب فً 
هذه الجهات؛ وأما صدلهم مع الخلك ٌدخل فً لوله تعالى: } والموفون بعهدهم إذا عاهدوا {؛ 

فً اعتماداتهم، وهذا من عبلمات الصدق؛ ولهذا لال تعالى: } أولبن الذٌن صدلوا {؛ فصدلوا 
 وفً معامبلتهم مع هللا، ومع الخلك.

ومن فوابد اآلٌة أن ما ذكر من تموى هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } وأولبن هم المتمون {؛  - 5ٔ
وسبك أنها إذا جمعت مع البر صارت التموى ترن المحرمات، وصار البر فعل المؤمورات؛ 

اآلٌة لال تعالى: } وأولبن هم المتمون { مع أنهم وإذا افترلا دخل أحدهما فً اآلخر؛ وفً هذه 
لابمون بالبر؛ فدل هذا على أن المٌام بالبر من التموى؛ ألن حمٌمة األمر أن المابم بالبر ٌرجو 

 ثواب هللا، وٌخشى عماب هللا.
 ومنها: أن هإالء فمط هم المتمون؛ ونفهم ذلن من الحصر وطرٌمه هنا أمران: - ٕٓ
 جملة.تعرٌؾ طرفً ال -أ 
 ضمٌر الفصل. -ب 

 تــنــبــٌــه:
ظاهر اآلٌة الكرٌمة العموم فً إتٌان المال لهإالء المذكورٌن فً اآلٌة: المرابة، والٌتامى، 
والمساكٌن، وابن السبٌل، والسابلٌن، وفً الرلاب؛ فظاهر اآلٌة العموم للمسلمٌن، والكافرٌن؛ 

ر فبل بؤس من بره، واإلحسان إلٌه بشرط أن لكنه ؼٌر مراد؛ بل هً خاصة بالمسلم؛ وأما الكاف
ٌكون ممن ال ٌماتلوننا فً دٌننا، ولم ٌخرجونا من دٌارنا؛ لموله تعالى: }ال ٌنهاكم هللا عن الذٌن 
لم ٌماتلوكم فً الدٌن ولم ٌخرجوكم من دٌاركم أن تبروهم وتمسطوا إلٌهم إن هللا ٌحب الممسطٌن{ 

الكافر ٌماتلنا بنفسه بؤن ٌكون هذا الرجل المعٌن مماتبلً، أو [ ؛ وعلى هذا فإذا كان 1]الممتحنة: 
ٌماتلنا حكماً، مثل أن ٌكون من دولة تماتل المسلمٌن فإنه ال ٌجوز بره، وال إعطاإه المال؛ ألنه 
ً للمسلمٌن فإنه ٌرٌد إعدام  ً للمتال: إذا أمرته دولته بمتال فإنه ٌلبً؛ وما دام حربا مستعد حكما

 أهبلً لئلحسان إلٌه. المسلمٌن، ولٌس
 المرآن

ٌْكُُم اْلِمَصاُص فًِ اْلمَتْلَى اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ َواْلعَْبُد بِاْلعَْبِد َواْْلُ  ْنثَى بِاْْلُْنثَى }ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا كُتَِب َعلَ
ٌء فَاتِّبَاعٌ بِاْلَمْعُروِؾ َوأََداٌء إِلٌَْ  ًْ ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش ِه بِِإْحَساٍن ذَِلَن تَْخِفٌٌؾ ِمْن َربِّكُْم فََمْن عُِف

 [11ٔ({ ]البمرة : 11َٔوَرْحَمةٌ فََمِن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَن فَلَهُ َعذَاٌب أَِلٌٌم )
 التفسٌر:

ٌا أٌها الذٌن صدلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه فرض هللا علٌكم أن تمتصوا من الماتل عمدا 
ة: ٌُمتل الحر بمثله، والعبد بمثله، واألنثى بمثلها. فمن سامحه ولً بمتله، بشرط المساواة والمماثل

وهً لدر مالً محدد ٌدفعه الجانً -الممتول بالعفو عن االلتصاص منه واالكتفاء بؤخذ الدٌة 
فلٌلتزم الطرفان بحسن الخلك، فٌطالب الولً بالدٌة من ؼٌر عنؾ، وٌدفع  -ممابل العفو عنه



ِمن ؼٌر تؤخٌر وال نمص. ذلن العفو مع أخذ الدٌة تخفٌؾ من ربكم الماتل إلٌه حمه بإحسان، 
ورحمة بكم؛ لما فٌه من التسهٌل واالنتفاع. فَمن لتل الماتل بعد العفو عنه وأَْخِذ الدٌة فله عذاب 

 ألٌم بمتله لصاًصا فً الدنٌا، أو بالنار فً اآلخرة.
 اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال:  

ٌَّة ، فمالوا : نمتل بعبدنا أحدها: لال الشع بً: " نزلت لً لبٌلتٌن من لبابل العرب التتلتا لتال عُّمِ
فبلَن ابن فبلن ، وبفبلنة فبلَن بن فبلن ، فؤنزل هللا :}الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى 

 نحو ذلن. (ٗ)ومجاهد ،(ٖ)، وعامر(ٕ). وروي عن لتادة(ٔ)باألنثى{"
كان بٌن حٌٌن من األنصار لتاٌل ، كان ألحدهما على اآلخر الطَّْوُل، الثانً:ولال أبو مالن:" 

فكؤنهم طلبوا الفْضل. فجاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص لٌصلح بٌنهم ، فنزلت هذه اآلٌة :} الحرُّ بالحّرِ والعبُد بالعبد 
". وروي عن (٘) واألنثى باألنثىواألنثى باألنثى{، فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص الحر بالحر ، والعبد بالعبد ، 

 ، نحوه. (2)، والشعبً(ٙ)السدي
ة دٌة الحّر ودٌة العبد، ودٌة الذكر  الثالث: ولال آخرون : بل ذلن أمٌر من هللا تعالى ذكره بمماصَّ

إن التُصَّ للمتٌل من الماتل، والتراجع بالفضل والزٌادة بٌن دٌتً  -ودٌة األنثى، فً لتل العمد 
 .(ٓٔ)، والشعبً(5)، والحسن(1)تص منه، وهذا لول الربٌعالمتٌل والمم

الرابع: ولال ابن عباس:" وذلن أنهم كانوا ال ٌمتلون الرجل بالمرأة ، ولكن ٌمتلون الرجل بالرجل 
والمرأة بالمرأة ، فؤنزل هللا تعالى : }النفس بالنفس{، فجعل األحرار فً المصاص َسواًء فٌما 

ساُإهم ، فً النفس وما دون النفس. وجعل العبٌد مستوٌن فٌما بٌنهم بٌنهم ، فً العمد رجالهم ون
 . (ٔٔ)فً العمد ، فً النفس وما دون النفس ، رجالهم ونساُإهم"

والصواب: أن اآلٌة نزلت فً لوم بؤعٌانهم خاصة أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌجعل دٌات لتبلهم   
  أعلم.لَصاًصا بعضها من بعض، كما لاله السدي. وهللا

لال اإلمام الطبري: " ولد تظاهرت األخبار عن َرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالنمل العاّمِ : أن نفس   
ة مختلفة فً  الرجل الحر لََوٌد لَصاًصا بنفس المرأة الحرة. فإذ كان ذلن كذلن، وكانت األمَّ

ًّ وؼٌره على ما لد بٌََّنا م -التراجع بفضل َما بٌن دٌة الرجل والمرأة  كان واضًحا   -ن لول عل
فساُد لول من لال بالمصاص فً ذلن. والتراجع بفضل ما بٌن الدٌتٌن، بإجماع جمٌع أهل 
اإلسبلم : على أن حراًما على الرجل أن ٌتلؾ من َجسده عضًوا بعوض ٌؤخذه على إتبلفه، فدْع 

بعَوض ٌُعطٌه  -م من ذلن مثل الذي ُحرِّ  -جمٌعَه وعلى أن حراًما على ؼٌره إتبلؾ شًء منه 
علٌه، فالواجب أن تكون نفُس الرجل الحر بنفس المرأة الحرة لََوًدا، وإذ كان ذلن كذلن، كان بًٌّنا 
بذلن أنه لم ٌرد بموله تعالى ذكره : }الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى باألنثى{ أن ال ٌماَد العبُد 

ًٌّ بالحّر، وأن ال تُمتل األنثى بالذكر وال ال ذكر باألنثى، وإْذ كان ذلن كذلن، كان بٌِّنًا أن اآلٌة معن
بها أحد المعنٌٌن اآلخرٌن. إّما لولنا : من أْن ال ٌُتَعدَّى بالمصاص إلى ؼٌر الماتل والجانً، 
فٌإخذ باألنثى الذكر وبالعبد الحر. وإّما المول اآلخر : وهو أن تكون اآلٌة نزلت فً لوم 

                                                             

 .1ٖ٘/ٖ(:ص 1ٕ٘٘( انظتفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٓٙ-1ٖ٘/ٖ(:ص 5ٕٙ٘(، و)5ٕ٘٘( انظتفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٖٓٙ/ٖ(:ص ٌٕٔٙ٘ر الطبري)( انظتفسٖ)
 .ٖٓٙ/ٖ(:ص ٕٕٙ٘( انظتفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٖ(:صٕ٘ٙ٘( أخرجه الطبري)٘)
 .ٖٔٙ-ٖٓٙ/ٖ(:صٕٗٙ٘(، و)ٖٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٔٙ/ٖ(:ص2ٕٙ٘(، و)ٕٙٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ/ٖ(:ص1ٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٖٙ/ٖ(:ص5ٕٙ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 5)
 .ٕٖٙ/ٖ(:ص2ٕٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٖٙ-ٕٖٙ/ٖ(:ص 2ٕٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)



لنبً ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌجعل دٌات لتبلهم لَصاًصا بعضها من بعض، كما لاله السدي بؤعٌانهم خاصة أِمَر ا
 .(ٔ)ومن ذكرنا لوله

ة فً الحموق ؼٌر واجبة، وأجمعوا  -ال خبلؾ بٌنهم  -ولد أجمع الجمٌع    على أن المماصَّ
ذكره : }كُتب على أن هللا لم ٌمض فً ذلن لضاء ثم نَسخه. وإذ كان كذلن، وكان لوله تعالى 

علٌكم المَصاص{ ٌنبا عن أنه فَرٌض، كان معلوًما أن المول خبلُؾ ما لاله لابل هذه الممالة. ألن 
ما كان فرًضا على أهل الحموق أن ٌفعلوه، فبل خٌاَر لهم فٌه. والجمٌع مجمعون على أّن ألهل 

تهم حمولهم بعَضها من بعض. فإْذ تبٌََّن فسا ُد هذا الوجه الذي ذكرنا، الحموق الخٌاَر فً مماصَّ
 .(ٕ)فالصحٌح من المول فً ذلن هو ما للنا"

وأجمع المفسرون على نسخ لوله:}اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ َواْلَعْبُد بِاْلعَْبِد َواألْنثَى ِباألْنثَى {]البمرة:  
 :(ٖ)[، واختلفوا فً ناسخها على ألوال21ٔ

فً المابدة وهً لوله تعالى }وكتبنا علٌهم فٌها  أحدها: لال العرالٌون وجماعة: ناسخها اآلٌة التً
أن النفس بالنفس{ اآلٌة فإن لٌل هذا كتب على بنً إسرابٌل كٌؾ ٌلزمنا حكمه فالجواب على 
 ذلن أن آخر اآلٌة ألزمنا ذلن وهو لوله تعالى }ومن لم ٌحكم بما أنزل هللا فؤولبن هم الظالمون{.

سخها اآلٌة التً فً بنً إسرابٌل وهً لوله تعالى }ومن الثانً: ولال الحجازٌون وجماعة: إن نا
لتل مظلوما فمد جعلنا لولٌه سلطانا فبل ٌسرؾ فً المتل{ ولتل المسلم بالكافر إسراؾ وكذلن لتل 

 الحر بالعبد ال ٌجوز عند جماعة من الناس.
لتل مسلما بكافر  -ملسو هيلع هللا ىلص-الثالث: ولال العرالٌون ٌجوز، واحتجوا بحدٌث ابن البٌلمانً أن النبً 

ٌِْهْم فٌَِها أَنَّ (ٗ)معاهد ولال: "أنا أحك من وفً بعهده" ، وتمسكوا أٌضا بموله تعالى: }َوَكتَْبَنا َعلَ
 [.٘ٗالنَّْفَس بِالنَّْفِس{]المابدة:

، وهو (٘)لال الحافظ ابن حجر: " واآلٌة المذكورة أصل فً اشتراط التكافإ فً المصاص  
 .(ٕ)"(ٔ)لول الجمهور

                                                             

( مذهب أبً حنٌفة أن الحر ٌمتل بالعبد لعموم آٌة المابدة ، وإلٌه ذهب الثوري وابن أبً لٌلى وداود ، وهو ٔ)
النخعً ، ولتادة ، والحكم ، ولال البخاري ، مروي عن علً ، وابن مسعود ، وسعٌد بن المسٌب ، وإبراهٌم 

وعلً بن المدٌنً وإبراهٌم النخعً والثوري فً رواٌة عنه : وٌمتل السٌد بعبده ؛ لعموم حدٌث الحسن عن سمرة 
،  ٘ٔ٘ٗ: "من لتل عبده لتلناه ، ومن جذعه جذعناه ، ومن خصاه خصٌناه" ل]رواه أبو داود فً السنن برلم )

 ( ولال الترمذي : "هذا حدٌث حسن ؼرٌب[.ٗٔٗٔالسنن برلم ) ( والترمذي فًٙٔ٘ٗ
وخالفهم الجمهور ولالوا : ال ٌمتل الحر بالعبد ؛ ألن العبد سلعة لو لتل خطؤ لم تجب فٌه دٌة ، وإنما تجب فٌه  -

كما ثبت لٌمته ، وأنه ال ٌماد بطرفه ففً النفس بطرٌك أولى ، وذهب الجمهور إلى أن المسلم ال ٌمتل بالكافر ، 
([،  وال ٔٔٔفً البخاري عن علً ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "ال ٌمتل مسلم بكافر" ]صحٌح البخاري برلم )

 ٌصح حدٌث وال تؤوٌل ٌخالؾ هذا ، وأما أبو حنٌفة فذهب إلى أنه ٌمتل به لعموم آٌة المابدة.
اآلٌة ، وخالفهم الجمهور آلٌة المابدة ؛ ولموله علٌه السبلم : لال الحسن وعطاء : ال ٌمتل الرجل بالمرأة لهذه   -

( من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما[،  1ٖٕٙ"المسلمون تتكافؤ دماإهم" ]رواه ابن ماجة فً السنن برلم )
 ولال اللٌث : إذا لتل الرجل امرأته ال ٌمتل بها خاصة.

ن بالواحد ؛ لال عمر بن الخطاب رضً هللا عنه فً ؼبلم ومذهب األبمة األربعة والجمهور أن الجماعة ٌمتلو -
لتله سبعة فمتلهم ، ولال : لو تماأل علٌه أهل صنعاء لمتلتهم ، وال ٌعرؾ له فً زمانه مخالؾ من الصحابة ، 
وذلن كاإلجماع. وحكً عن اإلمام أحمد رواٌة : أن الجماعة ال ٌمتلون بالواحد ، وال ٌمتل بالنفس إال نفس 

وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبٌر ، وعبد الملن بن مروان والزهري ودمحم بن سٌرٌن وحبٌب بن واحدة. 
أبً ثابت ؛ ثم لال ابن المنذر : وهذا أصح ، وال حجة لمن أباح لتل الجماعة ،  ولد ثبت عن ابن الزبٌر ما 

 (.5ٓٗ/ٔذكرناه ، وإذا اختلؾ الصحابة فسبٌله النظر.)انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 
 .ٖٗٙ-ٕٖٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .5ٖ( انظر: الناسخ والمنسوخ للممري: ٖ)
 (: "أنا أكرم من وفّى بذمته".ٖٓ/1. وفً رواٌة البٌهمً فً الكبرى:ٖ٘ٔ/ٖ(:ص2ٙٔ( سنن الدارلطنً)ٗ)
اْلعَْبُد بِاْلعَْبِد﴾ : ﴿اْلُحرُّ ِباْلُحّرِ وَ -عز وجل-( وٌدل على هذا األصل فً اآلٌة دلٌل الخطاب المفهوم من لوله٘)

[ إذ أدخل هللا فٌه الم المعرفة فوجب لصر الحكم علٌه، ونفً ما عداه من لتل الحر بالعبد. انظر: 21ٔ]البمرة: 
، أحكام المرآن البن العربً: 5٘ٔ/2، نٌل األوطار للشوكانً: ٖٖٗ/ٗمختصر خبلفٌات البٌهمً لئِلشبٌلً: 



واألظهر هو لول الجمهور، وٌمكن أن ٌجاب عن استدالل الكوفٌٌن بآٌة المابدة بالنسبة   
 لمتل الحر بالعبد بؤجوبة منها:

ٌِْهْم{ بخبلؾ هذه اآلٌة -أوال:أن آٌة المابدة، حكاٌة لشرٌعة بنً إسرابٌل لموله فً أولها }َوَكتَْبنَا َعلَ
 ملسو هيلع هللا ىلص، وشرٌعة من لبلنا إنما تلزمنا إذا لم ٌثبت فً شرعنا ما فإنها خطاب ألمة دمحم-أي: آٌة البمرة

 ٌخالفها، وهنا لد ثبت المخالؾ.
ثالنٌا: لو ثبت أن اآلٌتٌن تشرٌع لنا فإن آٌة البمرة مفسرة لما أبهم فً آٌة المابدة، أو تكون آٌة 

ما بالنسبة الستداللهم بها على لتل المابدة مطلمة وآٌة البمرة ممٌدة والمطلك ٌحمل على الممٌد. أ
عند البخاري -رضً هللا عنه-المسلم بالكافر فٌجاب عن ذلن بؤن عمومها مخصص بحدٌث علً

، وؼٌره من األحادٌث الثابتة الدالة على ذلن. على أن (ٖ)وفٌه: "وأن ال ٌمتل مسلم بكافر"
فمحل إجماع على عدم لتل المسلم الخبلؾ بٌن الفرٌمٌن هو فً لتل المسلم بالمعاهد، أما الحربً 

 . (ٗ)به. وهللا أعلم
ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة: لوله تعالى    [، " أي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا باّلِّل وصدلوا 21ٔ} 

 .(٘)رسوله"
 .(ٙ)لال الصابونً:" هذا نداء من هللا جل شؤنه للمإمنٌن ٌخاطبهم فٌه"   
هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان  لال ابن عباس:" ما أنزل   

 .(2)على شرٌفها وأمٌرها"

تصدٌر الحكم بالنداء دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب انتباه لال ابن عثٌمٌن:"   
أن  المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ وعلى

فواته نمص فً اإلٌمان؛ لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: } ٌا أٌها الذٌن 
 .(1)"(ٕ)؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"-ٌعنً استمع لها -آمنوا { فؤرعها سمعن

ٌْكُُم اْلِمَصاُص فًِ اْلمَتَْلى{]البمرة:   ٌكم أن [، " أي: فرض عل21ٔلوله تعالى: }كُتَِب َعلَ
 .(5)تمتصوا للممتول من لاتله بالمساواة دون بؽً أو عدوان"

لال الطبري:أي:" كتب علٌكم فً اللوح المحفوظ المَصاُص فً المتلى، فَرًضا، أن ال   
 .(ٓٔ)تمتلوا بالممتول ؼٌر لاتله"

لال ابن عثٌمٌن:"وسمً الفرض مكتوباً؛ ألن الكتابة تثَبِّت الشًء، وتوثمه؛ لال هللا   
 .(ٔٔ)["1ٕٕتعالى: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا إذا تداٌنتم بدٌن إلى أجل مسمى فاكتبوه{ ]البمرة: 

                                                                                                                                                                               

، الجامع ألحكام المرآن ٘٘-ٗ٘/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 1ٕ-25/ٔس: ، أحكام المرآن إللكٌا الهرإٙ-ٔٙ/ٔ
 . ٕٓٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕللمرطبً: 

، التاج واإلكلٌل لمختصر خلٌل 12٘( لال به المالكٌة والشافعٌة والحنابلة، انظر: الكافً البن عبد البر: ٔ)
-ٓ٘ٔ/5، روضة الطالبٌن للنووي: 2ٖٔ/ٕ، المهذب للشٌرازي: ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٙ: -بحاشٌة مواهب الجلٌل-للمواق
 . 1ٖٙ-ٖٙٙ/٘، الفروع البن مفلح: 5ٙٗ-ٕٙٗ/5، اإلنصاؾ للمرداوي: ٔ٘ٔ
 .ٕٙٓ/ٕٔ( الفتح: ٕ)
 ،5ٖٓٙرلم:  ٕٙ٘/ٕٔ( الفتح: ٖ)
، مختصر خبلفٌات البٌهمً 5ٓٔ/ٕ، اإلفصاح البن هبٌرة: 2ٓ5-2ٓٙ/ٕ(انظر: بداٌة المجتهد البن رشد: ٗ)

 . 5٘ٔ-ٖ٘ٔ/2، نٌل األوطار للشوكانً: ٖٖٙ-ٖٕٖ/ٗلئِلشبٌلً: 
 .12ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .2٘/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٙ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)

 .2ٔ1/ٖ(:ص: 15ٖٔأخرجه ابن أبً حاتم ) (ٕ)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 . ٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .ٖ٘ٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)



لال الراؼب: "وٌعبر عن اإلثبات والتمدٌر واإلٌجاب والفرض والعزم، بالكتابة، ووجه  
 ذلن: أن الشًء ٌراد، ثم ٌمال، ثم ٌكتب، فاإلرادة مبدأ، والكتابة منتهى، ثم ٌعبر عن المراد الذي

 .(ٔ)هو المبدأ إذا أرٌد توكٌده بالكتابة التً هً المنتهى"
 :(ٕ)}كتب{، فً المرآن على وجوه وجاءت كلمة 

 أحدها: المعنى المعجمً للكلمة، وهو الكتابة.
ٌْكُْم إِذَا َحَضَر  الثانً: بمعنى: فُرض وأُوجب، كما فً اآلٌة موضع التفسٌر، وكموله: }كُِتَب َعلَ

 [. 1ٓٔ{ ]البمرة: أََحَدكُُم اْلَمْوتُ 

وفً اللؽة العربٌة لد تؤتً كلمة )فرض( بمعنى )كتب(، وهذا وارد فً كبلم العرب،   
 :  (ٖ)ومنه لول عمر بن أبً ربٌعة

ٌْنَا         َوَعلَى الُمْحَصنَاِت َجرُّ الذٌُُّوِل   كُتَِب المَتُْل َوالِمتَاُل َعلَ
 :(ٗ)وكذلن لول نابؽة الجعدي

ً، ِكتَاُب هللاِ أَْخَرَجِنً       َعْنكُم، فََهْل أَْمنَعَنَّ هللاَ َما فَعبَل!ٌَا بِْنَت  َعّمِ
 (٘) 

 :(ٙ)واختلؾ فً أصله على وجهٌن 
الوجه األول: أن من أراد إحكام شًء واالستٌثاق منه، َكتَبَه؛ لببل ٌنساه، فمٌل فً كل مفروٍض 

ولٌل: أصلُه: ما كتبه هللا فً اللوح المحفوظ، واجب: كتب، بمعنى: أحكم ذلن. والوجه الثانً: 
ُ أَلَْؼِلبَنَّ أَنَا َوُرُسِلً{ ]المجادلة:  [، أي: لضى هللا ذُلن، وفََرَغ منه، ٕٔومن هذا لوله: }َكتََب َّللاَّ

ٌِْهُم اْلَجبَلَء{ ]الحشر:  ُ َعلَ هم من [، أي: حكم بإخراجٖوَحَكم به، ومثله لوله: }َولَْواَل أَْن َكتََب َّللاَّ
ُ لََنا{ ]التوبة:  ٌِْهُم ٔ٘دورهم، ولوله: }لُْل لَْن ٌُِصٌَبنَا إِالَّ َما َكتََب َّللاَّ [، ولوله: }لَبََرَز الَِّذٌَن كُِتب َعلَ

 [، كل هذا من المضاء.ٗ٘ٔاْلمَتُْل{ ]آل عمران: 

 لال الطبري: "وإن كان]كتب[ بمعنى : فُرض، فإنه عندي مؤخوذ من )الكتاب( الذي هو  
رسٌم وَخط، وذلن أن هللا تعالى ذكره لد كتب جمٌَع ما فَرض على عباده وما هم عاملوه فً 
اللوح المحفوظ، فمال تعالى ذكره فً المرآن : } بَْل ُهَو لُْرآٌن َمِجٌٌد فًِ لَْوحٍ َمْحفُوٍظ { ]سورة 

[، فمد 21 - 22{ ]سورة الوالعة : [ ولال : }إِنَّهُ لَمُْرآٌن َكِرٌٌم فًِ ِكتَاٍب َمْكنُونٍ ٕٕ - ٕٔالبروج : 
 .(2)تبٌن بذلن أن كل ما فرضه علٌنا، ففً اللوح المحفوظ مكتوٌب"

ٌَماَن{ ]المجادلة:  [، ولوله: ٕٕالثانً: )كتب( بمعنى: جعل، كموله: }أُوَلبَِن َكتََب فًِ لُلُوبِِهُم اإْلِ
 [.ٙ٘ٔؤَْكتُبَُها ِللَِّذٌَن ٌَتَّمُوَن{ ]األعراؾ: [ ولوله: }فَسَ 1ٖ}فَاْكتُْبَنا َمَع الشَّاِهِدٌَن{ ]المابدة: 

                                                             

 .ٕ٘ٗ( المفردات: ٔ)
/ ٕ، والبحر المحٌط: 2ٕٗ - ٕ٘ٗ، والمفردات: 1ٖ/ ٕوالمحرر الوجٌز:  ،ٖٓ٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٕ)
2 - 1. 
، وأنساب  1٘ٔ:  2، وتارٌخ الطبري  ٗ٘ٔ:  ٕ، والكامل  ٖٕٙ:  ٕ، والبٌان والتبٌٌن  ٕٔٗ(دٌوان عمر : ٖ)

إلى . ولهذا الشعر خبر . وذلن أن مصعب بن الزبٌر ، لما خرج  5ٕٕ:  5، واألؼانً  ٕٗٙ:  ٘األشراؾ 
المختار بن أبً عبٌد الثمفً المتنبا فظفر به ولتله ، كان فٌمن أخذ امرأته عمرة بنت النعمان بن بشٌر ، فلما 
سؤلها عنه لالت : رحمة هللا علٌه ، إن كان عبًدا من عباد هللا الصالحٌن : فكتب مصعب إلى أخٌه عبد هللا إنها 

 لتلها لتبل فظٌعًا ، فاستنكره الناس ، ولالوا فٌه ، وممن عمر : تزعم أنه نبً! فؤمر بمتلها . ولتلها الذي تولى 
ةٍ عُْطبُولِ   إِنَّ ِمْن أَْعَجِب العََجابِِب ِعْندي        لَتُْل بٌضاَء ُحرَّ
َها من لَتٌِلِ  ٌِْر ُجْرم          إِنَّ ّلِِلِ َدرَّ  لُتِلَْت هكذا َعلَى َؼ

 . . . . . . . . . كُتَِب المتل . . . ... . . . . . . . . . .
، وٌروي " ٌا ابنة عمً " ، وفً األساس : "  5٘ٔ:  ٘(اللسان )كتب( وأساس الببلؼة )كتب( ، والمماٌٌس ٗ)

 أخرنً " ، فؤخشى أن تكون خطؤ من ناسخ .
 .ٖ٘ٙ/ٖ( اظر: تفسٌر الطبري: ٘)
/ ٕ، والبحر المحٌط: 2ٕٗ - ٕ٘ٗ، والمفردات: 1ٖ/ ٕ، والمحرر الوجٌز: ٖٓ٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٙ)
2 - 1. 
 .ٖ٘ٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)



}اْلِمَصاُص فًِ اْلَمتْلَى{ هو: "المساواة فٌه، وأن ٌمتل الماتل على الصفة، التً لتل علٌها و  
 .(ٔ)الممتول، إلامة للعدل والمسط بٌن العباد

 .(ٕ)لال الواحدي:" وأراد بالمصاص هاهنا: المماثلة فً النفوس والجروح" 

و}اْلِمَصاُص{ ٌشمل إزهاق النفس، وما دونها؛ لال هللا تعالى فً سورة المابدة:   
[، ولال النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً كسر الربٌع سن جارٌة من األنصار: ٘ٗ}والجروح لصاص{ ]المابدة: 

، ؛ ولكنه تعالى هنا لال: } فً المتلى {؛ وفً سورة المابدة: فً المتل(ٔ)"كتاب هللا المصاص"
 .(ٖ)[٘ٗوفٌما دونه: }أن النفس بالنفس والعٌن بالعٌن...{ ]المابدة: 

 وفً معنى )المصاص( فً اللؽة لوالن:  
أحدهما: أنه من "المماثلة والمساواة، وأصله من لولهم: لصصت أثره، إذا تتبعته، ومنه لوله 

ٌِه{ ]المصص:  ٌتبع ما عُِمَل به فٌََْعَمُل مثله"[، فكؤن المفعول به ٔٔتعالى: }َولَاَلْت أِلُْختِِه لُّصِ
(ٗ). 

والثانً: أن أصل المَّص: المطع. ٌمال: لََصصُت ما بٌنهما، أي: لطعت،وأن الِمَصاص فً الِجَراح 
 .(٘)مؤخوذ من هذا، وهو أن ٌُْجرَح مثَل ما َجَرح، أو ٌُْمتل مثل ما لتل. وهذا لول األزهري

ه فً الحساب والمول األول أشهر؛ ؟ألن المصاص والمماصة  فً ؼٌر الجراح، ٌمال: لَاصَّ
 .(ٙ)وؼٌره: إذا أخذ الشًء مكان ؼٌره"

و}اْلمَتَْلى {جمع لتٌل، مثل )جرحى( جمع جرٌح؛ و)أسرى( جمع أسٌر؛ ولوله تعالى: }   
فًِ اْلمَتْلَى{ أي فً شؤن المتلى؛ ولٌس فً المتلى أنفسهم؛ ألن المتٌل ممتول؛ فبل لصاص؛ لكن فً 

 .(2)لذي ٌُمتص منه هو الماتلشؤنهم؛ وا
لال الشٌخ السعدي: "وتوجٌه الخطاب لعموم المإمنٌن، فٌه دلٌل على أنه ٌجب علٌهم   

كلهم، حتى أولٌاء الماتل حتى الماتل بنفسه إعانة ولً الممتول، إذا طلب المصاص وتمكٌنه  من 
من االلتصاص، كما علٌه عادة الماتل، وأنه ال ٌجوز لهم أن ٌحولوا بٌن هذا الحد، وٌمنعوا الولً 

 .(1)الجاهلٌة، ومن أشبههم من إٌواء المحدثٌن"
{]البمرة:    .(5)[؛ ٌعنً"" الحر ٌمتل بالحر"21ٔلوله تعالى:}اْلُحرُّ بِاْلُحّرِ
 .(ٓٔ)أراد: الحر ٌمتص بالحر، فحذؾ لداللة ذكر المصاص علٌه" لال الواحدي:"  
دلٌة؛ وإما للعوض؛ ٌعنً الحر بدل الحر؛ أو الحر لال ابن عثٌمٌن:" والباء هنا إما للب  

 .(ٔٔ)عوض الحر"
 .(ٕٔ)و}الحر{: |هو الذي لٌس بمملون"   

                                                             

 .1ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٖٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

، وأخرجه مسلم 2ٖٕٓ: الصلح فً الدٌة، حدٌث رلم 1، كتاب الصلح، باب ٕ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
؛ 2٘ٙٔ[ ٕٗ] 2ٖٗٗ: إثبات المصاص فً األسنان وما فً معناها، حدٌث رلم ٘، كتاب المسامة، باب 52ٗص

 واللفظ للبخاري.
 .5ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 ، ٖٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 )لص(. 52ٕٙ/ٖانظر: تهذٌب اللؽة:  (٘)
 .ٖٔ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .5ٕٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: 1)
 .5ٕٙ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٕٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .5ٕٙ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)



والحر: "نمٌض العبد، لال أهل االشتماق: أصله من الَحّرِ الذي هو ضد البرد، وذلن أن   
لؤلكرم من كل الُحّر له من األنفة وحرارة الحمٌة ما ٌبعثه على المكرمة، بخبلؾ العبد، ثم لٌل 

شًء: ُحرٌّ تشبًٌها بالرجل الحر"
(ٔ). 

 . (ٕ)[، "أي: العبد ٌمتل بالعبد"21ٔلوله تعالى:}َواْلعَْبُد ِباْلعَْبِد{]البمرة:  
 .(ٖ)و}العبد{: "هو المملون"  
 .(ٗ)[، "أي: األنثى تمتل باألنثى"21ٔلوله تعالى: } َواألْنثَى ِباألْنثَى{]البمرة:  
وخرج من عموم هذا، األبوان وإن علوا، فبل ٌمتبلن بالولد، لورود عدي: لال الشٌخ الس  

السنة بذلن، مع أن فً لوله: } اْلِمَصاُص { ما ٌدل على أنه لٌس من العدل، أن ٌمتل الوالد بولده، 
وألن فً للب الوالد من الشفمة والرحمة، ما ٌمنعه من المتل لولده إال بسبب اختبلل فً عمله، أو 

ٌدة جدا من الولد له، وخرج من العموم أٌضا، الكافر بالسنة، مع أن اآلٌة فً خطاب أذٌة شد
المإمنٌن خاصة... وأٌضا فلٌس من العدل أن ٌمتل ولً هللا بعدوه، والعبد بالعبد، ذكرا كان أو 
أنثى، تساوت لٌمتهما أو اختلفت، ودل بمفهومها على أن الحر، ال ٌمتل بالعبد، لكونه ؼٌر مساو 

 .(٘)واألنثى باألنثى، أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم ٌجز لتل الرجل بالمرأة" له،
ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه{]البمرة:   [: ٌعنً: "فؤّي لاتل عفً له من دم 21ٔلوله تعالى: } فََمْن عُِف

 .(2()ٙ)أخٌه شًء سمط المصاص""
لبض الدٌة، بحٌث ال ٌتبع لال ابن عثٌمٌن: " وحٌنبذ على العافً اتباع بالمعروؾ عند   

أي من دم  -عفوه منًّا، وال أذًى؛ فـ)المعفو عنه( هو الماتل؛ فموله} ِمْن أَِخٌِه{ المراد به الممتول 
ٌء{ نكرة فً سٌاق الشرط؛ فتعم كل شًء للٌبلً كان، أو كثٌرا ً ًْ أخٌه، و} َش
... واالتباع (1)

 .(5)بالمعروؾ" علٌهم أن ٌَتَّبعوا الماتلبالمعروؾ ٌكون على ورثة الممتول؛ ٌعنً إذا عفوا ف
أي: عفا ولً الممتول عن الماتل إلى الدٌة، أو عفا بعض األولٌاء،  لال الشٌخ السعدي: "  

فإنه ٌسمط المصاص، وتجب الدٌة، وتكون الخٌرة فً المود واختٌار الدٌة إلى الولً، وفً لوله: 
ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه { "ترلٌك وحث على العفو إلى الدٌة، وأحسن من ذلن العفو مجانا" } فََمْن عُِف
(ٔٓ). 

ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه {]البمرة: سٌر لوله تعالى:وفً تف    :(ٔٔ)[، ثبلثة ألوال21ٔ} فََمْن عُِف
أحدها : فمن عفً له عن المصاص منه فاتّباع بمعروؾ وهو أن ٌطلب الولً الدٌة بمعروؾ 

، (ٕ)، والشعبً(ٔ)، والحسن(ٖٔ)، ومجاهد(ٕٔ)وٌإدي الماتُل الدٌة بإحسان ، وهذا لول ابن عباس

                                                             

 - 1ٕ2/ ٕ، "اللسان" 21ٖ - 21ٓ/ ٔ، وانظر فً معانً الحر: "تهذٌب اللؽة" ٕٖ٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
1ٖٕ. 
 .5ٕٙ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .5ٕٙ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .5ٕٙ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٘)
 .52ٕ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
ٌة ابن الماسم عنه وهو المشهور ، وأبو حنٌفة وأصحابه والشافعً فً أحد فً روا -رحمه هللا  -( لال مالن 2)

لولٌه : لٌس لولً الدم أن ٌعفو على الدٌة إال برضا الماتل ، ولال البالون : له أن ٌعفو علٌها وإن لم ٌرض الماتل 
بن شبرمة ، واللٌث ، ، وذهب طابفة من السلؾ إلى أنه لٌس للنساء عفو ، منهم الحسن ، ولتادة ، والزهري ، وا

 (.5ٓٗ/ٔواألوزاعً ، وخالفهم البالون)تفسٌر ابن كثٌر: 
فً رواٌة ابن الماسم عنه وهو المشهور ، وأبو حنٌفة وأصحابه والشافعً فً أحد  -رحمه هللا  -( لال مالن 1)

علٌها وإن لم ٌرض الماتل لولٌه : لٌس لولً الدم أن ٌعفو على الدٌة إال برضا الماتل ، ولال البالون : له أن ٌعفو 
، وذهب طابفة من السلؾ إلى أنه لٌس للنساء عفو ، منهم الحسن ، ولتادة ، والزهري ، وابن شبرمة ، واللٌث ، 

 (.5ٓٗ/ٔواألوزاعً ، وخالفهم البالون)تفسٌر ابن كثٌر: 
 .52ٕ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٓٔ)
 ومابعدها. ٖٙٙ/ٖ، و تفسٌر الطبري: ٖٕٓ-5ٕٕ/ٔ( انظر:النكت والعٌون: ٔٔ)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص2ٕٙ٘(، و)2ٕ٘٘(، و)2ٕٗ٘(، و)2ٖٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٓ٘(، و)21ٕ٘(، و)22ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)



 .(ٙ)، وابن زٌد(٘)، وعطاء(ٗ)والربٌع، (ٖ)ولتادة
ٌء{، بمعنى: فمن فضل له فضل، وهذا  ًْ ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش والثانً : أن معنى لوله :} فََمْن عُِف

لتل من كبل الفرٌمٌن  -ملسو هيلع هللا ىلص -تؤوٌل من زعم أن اآلٌة نزلت فً فرٌمٌن كانا على عهد رسول هللا 
بعضهم من بعض ، فمن بمٌت له بمٌة فلٌتبعها بمعروؾ ، ولٌرد من  لتلى فتماّصا دٌات المتلى

ٌء{: أي فضل له لِبل أخٌه  ًْ ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش علٌه الفاضل بإحسان ، وٌكون معنى :} فََمْن عُِف
 . (2)الماتل شًء ، وهذا لول السدي

 ًّ فً المصاص بٌن فً أول اآلٌة ؟  -ضً هللا عنه-والثالث : أن هذا محمول على تؤوٌل عل
 .(1)الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بٌنهما من فاضل الدٌة 

ءٌ والصواب: أن معنى لوله تعالى}   ًْ ًَ لَهُ ِمْن أَِخٌِه َش {: فمن ُصفح له عن شًء فََمْن عُِف
من الواجب، على دٌة ٌؤخذها منه، فاتباٌع بالمعروؾ من العافً عن الدم، الراضً بالدٌة من دم 

ذلن بإحسان، ألن أّن معنى لوله تعالى: }كُتب علٌكم المصاص{،  -من الماتل  -ه وأداء إلٌه ولٌ
ة عمًدا. فكذلن )العفو( أًٌضا عن ذلن إنما هو المَصاص من النفوس الماتلة أو الجارحة أو الشاجَّ
 

(5). 
باعٌ للماتل بالمعروؾ [، " أي فعلى العافً ات21ٔلوله تعالى:} فَاتِّبَاٌع بِاْلَمْعُروِؾ{]البمرة:  

بؤن ٌطالبه بالدٌة ببل عنٍؾ وال إِرهاق"
(ٔٓ). 

لال السعدي:"أي: " ٌتبع الماتل } بِاْلَمْعُروِؾ { من ؼٌر أن ٌشك علٌه، وال ٌحمله ما ال   
 .(ٔٔ)ٌطٌك، بل ٌحسن االلتضاء والطلب، وال ٌحرجه"

 :(ٕٔ)انوذكر الزجاج فً )االتباع بالمعروؾ واألداء إلٌه بإحسان( وجه  
أحدهما : أن االتباع بالمعروؾ عابد إلى ولً الممتول أن ٌطالب بالدٌة بمعروؾ ، واألداء عابد 

 إلى الماتل أن ٌإدي الدٌة بإحسان .

 والثانً : أنهما جمٌعاً عابدان إلى الماتل أن ٌإدي الدٌة بمعروؾ وبإحسان .
ٌِْه بِإِْحَساٍن{]البمرة: لوله تعالى:}   [، أي:" وعلى الماتل أداٌء للدٌة إِلى العافً 21َٔوأََداٌء إِلَ
 .(ٖٔ)ببل مطل وال بخس" -ولً الممتول  -
من ؼٌر مطل وال  إٌصال إلى العافً عن المصاصلال السعدي:"أي: وعلى الماتل   

نمص، وال إساءة فعلٌة أو لولٌة، فهل جزاء اإلحسان إلٌه بالعفو، إال اإلحسان بحسن المضاء، 
وهذا مؤمور به فً كل ما ثبت فً ذمم الناس لئلنسان، مؤمور من له الحك باالتباع بالمعروؾ، 

 .(ٗٔ)ومن علٌه الحك، باألداء بإحسان"

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٙ/ٖ(:ص25ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٕ٘(، و)1ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٖٙ-1ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٗ٘(، و)1ٖٕ٘انظر: تفسٌر الطبري)( ٖ)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص1ٕ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص15ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٖٓ/ٖ(:ص5ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٔ( انظر:النكت والعٌون: 1)
 .2ٖٔ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .1ٗ/ٔ(تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 . ٖٕٓ/ٔ، والنكت والعٌون: 1ٕٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٕٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖٔ)
 .1ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر السعدي: ٗٔ)



هنا؛ و )المعروؾ( هنان؛ ألن الماتل « إلحسانا»لال ابن عثٌمٌن: "وإنما نص على   
المعتدي ال ٌكفّر عنه إال اإلحسان لٌكون فً ممابلة إساءته؛ أما أولبن العافون فإنهم لم ٌجنوا؛ بل 

 .(ٔ)أحسنوا حٌن عدلوا عن المتل إلى الدٌة"
شرعته لكم من  أي ما[، "21ٔ}ذَِلَن تَْخِفٌٌؾ ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ {]البمرة: :لوله تعالى  

 .(ٕ)العفو إِلى الدٌة تخفٌؾ من ربكم علٌكم ورحمة منه بكم"
 .(ٖ)ٌعنً خٌار الولً فً المود أو الدٌة" لال الماوردي:"  
إنما شرع لكم أخذ الدٌة فً العمد تخفٌفًا من هللا علٌكم ورحمة لال ابن كثٌر: معناه: "  

 .(ٗ)و العفو"بكم، مما كان محتوما على األمم لبلكم من المتل أ
 .(٘)"لال الطبري: أي: "مما كنت ثَمَّلته على ؼٌركم، بتحرٌم ذلن علٌهم ورحمة، منً لكم  
، رضً هللا عنهم، أن بنً إسرابٌل فرض (1)، والربٌع(2)، ولتادة(ٙ)ولد ذكر ابن عباس   

اإلنسان لد هللا علٌهم المصاص فرضاً؛ وهذه األمة خفؾ عنها؛ فلم ٌجب علٌها المصاص؛ ألن 
ٌكون لدٌه رحمة بالماتل؛ ولد ٌكون الماتل من ألاربه؛ ولد ٌكون اعتبارات أخرى فبل ٌتمكن من 

 .(5)وهلل الحمد -تنفٌذ المصاص فً حمه؛ فخفؾ على هذه األمة 
 .(ٓٔ)و)الرب( معناه" "الخالك المالن المدبر لخلمه كما ٌشاء على ما تمتضٌه حكمته"  
حٌث سمط عنه المتل، وبؤولٌاء الممتول  -َمةٌ{، "أي بالجمٌع: بالماتل ]َوَرحْ  :ولوله تعالى  
حٌث أبٌح لهم أن ٌؤخذوا العوض؛ ألن من الجابز أن ٌكون الواجب إما المصاص؛ أو العفو  -

 .(ٔٔ)مجاناً؛ لكن من رحمة هللا أنه أباح هذا، وهذا؛ فهو رحمة بالجمٌع"
" أي فمن اعتدى على الماتل بعد [ "21ِٔلَن{]البمرة:لوله تعالى: } فََمِن اْعتََدى بَْعَد ذَ   

 .(ٕٔ)لبول الدٌة"
 .(ٖٔ)لال الثعلبً:أي:" ظلم وتجاوز الحد" 

                                                             

 .52ٕ/ٕ(  تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .٘ٓ/!ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٖٕٓ/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 .5ٓ/ٔبن كثٌر: ( تفسٌر اٗ)
 
 .2ٖٖ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
( أخرج الطبري الخبر: عن ابن عباس لال : "كان فً بنً إسرابٌل المصاُص ولم تكن فٌهم الدٌة ، فمال هللا فً ٙ)

هذه اآلٌة : " كُتب علٌكم المصاُص فً المتلى الحر بالحر " إلى لوله : " فَمن عُفً له من أخٌه شًء " ، فالعفو : 
ٌمبل الدٌة فً العمد " ذلن تخفٌؾ من ربكم " . ٌمول : خفؾ عنكم ما كان على َمْن كان لبلكم : أن ٌطلب هذا أن 

 [.2ٖٖ/ٖ(:ص 5ٖٕ٘بمعروؾ ، وٌإدي هذا بإحسان.]تفسٌر الطبري)
، بنحوه . بإسنادٌن : عن معمر ، عن أبً نجٌح ، عن مجاهد  ٙٔوالحدٌث رواه عبد الرزاق فً تفسٌره ، ص : 

)فتح( ، عن لتٌبة بن  1ٖٔ:  ٕٔعن ابن عباس . ورواه البخاري  -كاإلسناد هنا إلى مجاهد  -وعن ابن عٌٌنة . 
، وزاد نسبته لسعٌد بن منصور ، وابن أبً شٌبة ،  2ٖٔ:  ٔسعٌد ، عن سفٌان . بهذا اإلسناد . وذكره السٌوطً

، من رواٌة سعٌد بن منصور ،  5ٖٗ:  ٔثٌر والنسابً ، وابن أبً حاتم ، وابن حبان ، وؼٌرهم .وذكره ابن ك
عن سفٌان . ثم لال : " ولد رواه ؼٌر واحد عن عمرو . وأخرجه ابن حبان فً صحٌحه عن عمرو بن دٌنار " 

 عن أن البخاري رواه فً صحٌحه ، فنسبه لصحٌح ابن حبان ، ولم ٌذكر البخاري . -رحمه هللا  -. فمد سها 
 .2ٖ٘-2ٖٖ/ٖفً :تفسٌر الطبري:  وانظر الرواٌات األخرى للخبر

 .2ٖ٘-2ٖٗ/ٖ(:ص55ٕ٘(، و)52ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 . ولفظه : "لٌس بٌنهما شًء".2ٖٗ/ٖ(:ص52ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .51ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .51ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)
 .51ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)
 .٘٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)



فمن تجاوز ما َجعله هللا له بعَد أخذه الّدٌة، اعتداًء وظلًما إلى ما لم لال الطبري: "أي:   
 .(ٔ) ٌُجعل له من لتل لاتِل ولٌه وسفن دمه

أي: بعد أخذ الدٌة، ومعنى اعتدى: ظلم، فوثب فمتل لاتل صاحبه بعد أخذ  لال الزجاج:"  
 .(ٕ)الدٌة"
 .(ٖ)فمن لتل بعد أخذ الدٌة أو لبولها" لال ابن كثٌر: أي:"  

 .(ٗ)لال السعدي:" أي: بعد العفو"  

  [، ٌحتمل وجهٌن من المعنى:21ٔولوله تعالى: } فََمِن اْعتََدى بَْعَد ذَِلَن{]البمرة:  
 حدهما: أن المراد: فمن اعتدى من أولٌاء الممتول. وهو المشهور.أ
 .(٘)بعد أخذ الدٌة"لال مجاهد:} فََمِن اْعتََدى {،   
ولد روي عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : " ال أعافً رجبل لَتل بَعد أخذه الدٌة   

(ٙ). 
 .(2)الممتول، ومن الماتل"والثانً: ولٌل: "ٌحتمل أن ٌكون المراد: من اعتدى من أولٌاء 

 .(1)فله عذاب ألٌم فً اآلخرة" [، أي:"21ٔلوله تعالى: }فَلَهُ َعذَاٌب أَِلٌٌم {]البمرة:  
 .(5)لال الضحان": ٌُمتل، وهو العذاب األلٌم ٌمول : العذاب الُموجع"  

 .(ٓٔ)لال الثعلبً:" ٌمتل فً الّدنٌا وال ٌعفى عنه" 

 .(ٔٔ)من هللا ألٌم موجع شدٌد" لال ابن كثٌر:أي:" فله عذاب  
ٌه إلى ما لد حرمته علٌه، عذاٌب ألٌم    .(ٕٔ)"لال الطبري: أي:"فله بفعله ذلن وتعّدِ
 .(ٖٔ)أي موجع" لال الزجاج:"  
 :(ٗٔ)[، على لولٌن21ٔواختلؾ فً لوله تعالى:} َعذَاٌب أَِلٌٌم{]البمرة:  

وعفوه عن المصاص منه بدم ولٌِّه. وهذا لول ه المتُل بمن لتله بعد أخذ الدٌة منه، أحدهما: أن
 .(2ٔ)، وعكرمة(ٙٔ)، وسعٌد بن جبٌر(٘ٔ)الضحان

والثانً: أن ذلن العذاُب : عموبة ٌعالبه بها السلطان على لدر ما ٌََرى من عموبته. وهذا لول 
 .(ٔ)الحسن

                                                             

 .2ٖ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 . 1ٕٗ/ٔ( معانً المرآن: ٕ)
 
 .5ٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .1٘-1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .2ٖٙ/ٖ(:ص ٕٕٓٙ( أخرجه الطبري)٘)
 . 2ٖٙ/ٖ(:ص ٖٕٓٙ(  الخبر ذكره الطبري فً تفسٌره)ٙ)

 ، عن لتادة ، ونسبه للطبري وابن المنذر فمط . 2ٖٔ : ٔوهذ الحدٌث مرسل . وكذلن ذكره السٌوطً 
 ، عن معمر ، عن لتادة مرسبل أًٌضا . ٙٔعبد الرزاق فً تفسٌره ، ص :  -ولد روى المرفوع منه 

ثم ذكر السٌوطً اللفظ المرفوع ، ونسبه لسموٌه فً فوابده ، عن سمره . ولد لصر فٌه جًدا ، كما لصر فً 
 عن جابر ، ٌعنً جابر بن عبد هللا . -فمط  -ذ ذكره أًٌضا ، ونسبه للطٌالسً ، إ 52ٓٔالجامع الصؽٌر : 

 .51ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .21ٖ/ٖ(:ص ٕٕٔٙ( تفسٌر الطبري)5)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .5ٔٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .2ٖ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔ)
 .25ٖ-21ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .21ٖ/ٖ(:ص ٕٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .21ٖ/ٖ(:ص ٖٕٔٙ(، و)ٕٕٔٙ( تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .21ٖ/ٖ(:ص ٕٗٔٙ( تفسٌر الطبري)2ٔ)



كتاب ولد اعترض اإلمام الطبري على هذا الرأي ولال بؤنه"خبلٌؾ لما دلَّ علٌه ظاهُر   
ًّ كل ممتول ظلًما السلطاَن دون ؼٌره، من  هللا، وأجمع علٌه علماء األمة، وذلن أّن هللا جعل لول
ًّ من لتله أو ؼٌره. ومن خص  ؼٌر أن ٌخّص من ذلن لتٌبل دون لتٌل. فسواٌء كان ذلن لتٌَل ول

ٌمول فً  من ذلن شٌبًا سبل البرهان علٌه من أصٍل أو نظٌر، وعُِكس علٌه المول فٌه، ثم لن
شًء من ذلن لوال إال ألزم فً اآلخر مثله. ثم فً إجماع الحجة على خبلؾ ما لاله فً ذلن، 

 .(ٕ)مكتفًى فً االستشهاد على فساده بؽٌره"
والصواب هو الرأي األول، وهو لول الجمهور، "ألن جناٌته ال تزٌد على جناٌة   

 .(ٖ)ؼٌره"
ِ ولد رّجح اإلمام الطبري المول األول أٌض   ًّ ا، وهو المتل، "ألن هللا تعالى جعل لكل ول

لتٌٍل لُتل ظلًما، سلطانًا على لاتل ولٌه، فمال تعالى ذكره} َوَمْن لُتَِل َمْظلُوًما فَمَْد َجعَْلنَا ِلَوِلٌِِّه 
[. فإذ كان ذلن كذلن : وكان الجمٌع من أهل ٖٖسُْلَطانًا فَبل ٌُْسِرْؾ فًِ اْلمَتِْل{ ]سورة اإلسراء : 

لعلم مجمعٌن على أن من لَتل لاتَل ولٌه بعد عفوه عنه وأخِذه منه دٌة لتٌله، أنه بمتله إٌاه له ا
كان بًٌَِّنا أن ال ٌولًِّ من لَتله ظُلًما كذلن، السلطاَن علٌه فً المصاص والعفو  -ظالم فً لتله 

ه  وأخذ الدٌة، أّي ذلن شاء، َوإذا كان ذلن كذلن، كان معلوًما أن ذلن عذابُه، ألن من ألٌم علٌه حدُّ
فً الدنٌا، كان ذلن عموبته من ذنبه، ولم ٌكن به متَّبَعًا فً اآلخرة، على ما لد ثبت به الخبر
(ٗ) 

 .(٘)عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص"
لال الثعلبً:" وفً هذه اآلٌة دلٌل على إّن الماتل ال ٌصٌر كافرا وال ٌبمى خالدا فً النّار  
ٌْكُُم اْلِمصاُص وال خبلؾ إّن المصاص ألّن هللا  تعالى، خاطبهم فمال: ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَ

ًَ َلهُ  والع فً العمد فلم ٌسمط عنه أسم األٌمان بارتكاب هذه الكبٌرة، ولال فً آخر اآلٌة فََمْن عُِف
ٌء فسمى الماتل أخا الممتول، ولال ذِلَن تَْخفِ  ًْ ٌٌؾ ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ وهما ]ٌخّصان[ ِمْن أَِخٌِه َش

 .(ٙ)المإمنٌن دون الكافرٌن"
 ولال الواحدي:" وفً هذه اآلٌة أدلة على المدرٌة: 

ٌْكُُم اْلِمَصاُص{ وال خبلؾ أن المصاص  أحدها: لوله فً افتتاح اآلٌة: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا ُكتَِب َعلَ
 ط اسم اإلٌمان عن الماتل بارتكاب هذه الكبٌرة.والع فً لتل العمد، فلم ٌسم

 والثانً: ما ذكرنا فً لوله: }ِمْن أَِخٌِه{.
 والثالث: لوله: }ذَِلَن تَْخِفٌٌؾ ِمْن َربِّكُْم َوَرْحَمةٌ{ وهما ٌلحمان

 .(2)المإمنٌن"

 الفوابد:
دره بالنداء من فوابد اآلٌة: أهمٌة المصاص؛ ألن هللا وجه الخطاب به إلى المإمنٌن؛ وص - ٔ

 المستلزم للتنبٌه؛ وتصدٌر الخطاب بالنداء فابدته التنبٌه، وأهمٌة األمر.
 ومنها: أن تنفٌذ المصاص من ممتضى اإلٌمان؛ ألن الخطاب موجه للمإمنٌن. - ٕ

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٓ-25ٖ/ٖ(:صٕٙٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .1٘-1ٗ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖ)
رواه البخاري من حدٌث عبادة بن الصامت لال : " باٌعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً رهط فمال : أباٌعكم على (كالذي ٗ)

أن ال تشركوا باهلل شٌبًا ، وال تسرلوا ، وال تمتلوا أوالدكم ، وال تؤتوا ببهتان تفترونه بٌن أٌدٌكم وأرجلكم ، وال 
ى هللا ، ومن أصاب من ذلن شٌبًا فؤخذ به فً الدنٌا ، فهو كفارة تعصونً فً معروؾ . فمن وفى منكم فؤجره عل

( ٕٙٔ:  1له وطهور ، ومن ستره هللا فذلن إلى هللا ، إن شاء عذبه وإن شاء ؼفر له " )البخاري : كتاب الحدود 
. 
 .1ٖٓ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 . ٔٗ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 



ومنها: أن ترن تنفٌذه نمص فً اإلٌمان؛ فما كان من ممتضى اإلٌمان تنفٌذه فإنه ٌمتضً  - ٖ
 نمص اإلٌمان بتركه.

 ومنها: وجوب التمكٌن من المصاص؛ لموله تعالى: } كتب علٌكم المصاص{. - ٗ
ومنها: مراعاة التماثل بٌن الماتل، والممتول؛ لموله تعالى: } الحر بالحر والعبد بالعبد واألنثى  - ٘

 باألنثى {.
لتل  ولو اختلفت صفاتهما، كرجل عالم عالل ؼنً جواد شجاع -ومنها: أن الحر ٌمتل بالحر  - ٙ

 رجبلً فمٌراً أعمى أصم أبكم زِمناً جباناً جاهبلً فإنه ٌمتل به؛ لعموم لوله تعالى: } الحر بالحر {.
 ومنها: أن العبد ٌمتل بالحر؛ ألنه إذا لُتل الحر بالحر فمن باب أولى أن ٌمتل العبد بالحر. - 2
تعالى: } والعبد بالعبد {؛ فلو  ولو اختلفت لٌمتهما؛ لعموم لوله -ومنها: أن العبد ٌمتل بالعبد  - 1

لتل عبد ٌساوي مابة ألؾ عبداً ال ٌساوي إال عشرة دراهم فإنه ٌمتل به؛ لعموم لوله تعالى: } 
 والعبد بالعبد {.

ومنها: أن العبد إذا لتل وكان لاتله حراً فإنه ال ٌمتل به؛ لمفهوم لوله تعالى: } الحر بالحر {؛  - 5
ن أهل العلم؛ فمنهم من لال: إن الحر ٌمتل بالعبد؛ لعموم لوله تعالى: وهذه المسؤلة فٌها خبلؾ بٌ

ال ٌحل دم امرئ مسلم إال »[، ولول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ٘ٗ}وكتبنا علٌهم فٌها أن النفس بالنفس{ ]المابدة: 
: أن ؛ وهذا المول هو الصواب؛ والمول الثانً(ٔ)«بإحدى ثبلث: الثٌب الزانً، والنفس بالنفس...

ً له؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  من لتل عبده لتلناه، ومن جدع عبده »الحر ٌمتل بالعبد إذا كان مالكا
ً »لبلختبلؾ فٌه؛ و « : أوالً »؛ وفً االستدالل بهذا الحدٌث نظر:  (ٕ)«جدعناه أن ٌمال: « : ثانٌا

ن لٌس بسٌد له؛ وأما حدٌث: إذا كان السٌد ٌمتل بعبده وهو مالكه فمن باب أولى أن ٌمتل به م
 فضعٌؾ. (ٖ)«ال ٌمتل حر بعبد»
لعموم لوله تعالى: }واألنثى  -ولو اختلفت صفاتهما  -ومنها: أن األنثى تمتل باألنثى  - ٓٔ

 باألنثى {.
 ومنها: أن األنثى تمتل بالرجل؛ ألنها إذا لتلت باألنثى فإنها من باب أولى تمتل بالرجل؛ - ٔٔ

 من باب مفهوم األولوٌة. وداللة اآلٌة علٌه
ومنها: أن الرجل ال ٌمتل بالمرأة؛ ألنه أعلى منها؛ هذا مفهوم اآلٌة؛ والصواب أنه ٌمتل  - ٕٔ

؛ (ٔ)رض رأسها بٌن حجرٌن –بها؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لتل ٌهودٌاً كان لتل جارٌة على أوضاح لها 
كما لٌل  –وهذا ٌدل أن لتله كان لصاصاً؛ ال لنمض العهد فرض النبً ملسو هيلع هللا ىلص رأسه بٌن حجرٌن؛ 

 به.

                                                             
ان النفس بالنفس والعٌن بالعٌن(، حدٌث ٓ: لول هللا تعالىن ٙ، كتاب الدٌات، باب 2ٖ٘خاري صأخرجه الب (ٔ)
[ ٕ٘] 2ٖ٘ٗ: ما ٌباح به دم المسلم، حدٌث رلم ٙ، كتاب المسامة، باب 52ٗ، وأخرجه مسلم ص121ٙرلم 
ٔٙ2ٙ. 

: من لتل 2 ، كتاب الدٌات، بابٗ٘٘ٔ، وأخرجه أبو داود صٖٕٗٙٓحدٌث رلم  ٓٔ/٘أخرجه أحمد  (ٕ)
: ما جاء فً الرجل ٌمتل 2ٔ، كتاب الدٌات، باب 25ٗٔ، وأخرجه الترمذي ص٘ٔ٘ٗعبده...، حدٌث رلم 
: المود من السٌد ٔٔ، كتاب المسامة والمود والدٌات، باب 5ٖٕ٘، وأخرجه النسابً صٗٔٗٔعبده، حدٌث رلم 
: هل ٌمتل الحر بالعبد، حدٌث ٖٕ ، كتاب الدٌات، باب2ٖٕٙ؛ واخرجه ابن ماجة ص2ٕٗٗللمولى، حدٌث رلم 

: المود بٌن العبد وبٌن سٌده، حدٌث رلم 2، من كتاب الدٌات، باب ٕٓ٘/ٕ، وأخرجه الدارمً ٖٕٙٙرلم 
، وفً سنده "الحسن عن سمرة"؛ وسماع الحسن من سمرة مختلؾ فٌه، ففً صحٌح البخاري سماع منه 1ٖٕ٘

حسن عن سمرة كلها سماع؛ وكذا حكى الترمذي عن البخاري، لحدٌث العمٌمة، وعند علً بن المدٌنً أن نسخة ال
 ولال المطان هً كتاب، فبل ٌمتً االنمطاع )تهذٌب التهذٌب(.

، وفٌه جوٌبر، ولال الدارلطنً، والنسابً وؼٌرهما مترون 1٘ٔ، حدٌث رلم ٖٖٔ/ٖأخرجه الدارلطنً  (ٖ)
، 2ٕٙ/2، واإلرواء 2( حدٌث رلم ٕٓ/ٗ(، وراجع: التلخٌص الحبٌر )ج2ٕٗ/ٔالحدٌث )مٌزان االعتدال )

 .ٕٕٔٔحدٌث رلم 
: ما ٌذكر فً األشخاص، والخصومة بٌن المسلم ٔ، كتاب الخصومات، باب 15ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

: ثبوت المصاص فً المتل ٖ، كتاب المسامة...، باب 52ٖ؛ وأخرجه مسلم صٖٕٔٗوالٌهود، حدٌث رلم 
 .2ٕٙٔ[ ٘ٔ] ٖٔٙٗبحجر...، حدٌث رلم 



ومنها: جواز العفو عن المصاص إلى الدٌة؛ لموله تعالى: )فمن عفً له من أخٌه شًء  -ٖٔ
فاتباع بالمعروؾ...( إلخ؛ وهل له أن ٌعفو مجاناً؟ الجواب: نعم؛ له ذلن؛ ألن هللا سبحانه وتعالى 

[، ولال تعالى: }وإن تعفوا 2ٖٕفوا ألرب للتموى{ ]البمرة: ندب إلى العفو فمال: }وأن تع
[، ولال فً وصؾ أهل الجنة: }الذٌن ٗٔوتصفحوا وتؽفروا فإن هللا ؼفور رحٌم{ ]التؽابن: 

[ ؛ لكن ٌٖٗٔنفمون فً السراء والضراء والكاظمٌن الؽٌظ والعافٌن عن الناس{ ]آل عمران: 
موله تعالى: }فمن عفا وأصلح فؤجره على هللا{ العفو المندوب إلٌه ما كان فٌه إصبلح؛ ل

[ ؛ فإذا كان فً العفو إصبلح، مثل أن ٌكون الماتل معروفاً بالصبلح؛ ولكن بدرت ٓٗ]الشورى: 
منه هذه البادرة النادرة؛ ونعلم، أو ٌؽلب على ظننا أنا إذا عفونا عنه استمام، وصلحت حاله، 

، ونحو ذلن؛ وإذا علمنا أن الماتل معروؾ بالشر، فالعفو أفضل ال سٌما إن كان له ذرٌة ضعفاء
والفساد، وإن عفونا عنه ال ٌزٌده إال فساداً، وإفساداً فترن العفو عنه أولى؛ بل لد ٌجب ترن 

 العفو عنه.
ومن فوابد اآلٌة: أنه إذا عفا بعض األولٌاء عن المصاص سمط المصاص فً حك الجمٌع؛  - ٗٔ

أخٌه شًء {؛ وهً نكرة تعم الملٌل، والكثٌر؛ ألنها فً سٌاق لموله تعالى: } فمن عفً له من 
الشرط؛ وعلى هذا فلو كان ألحد ورثة الممتول جزء من ألؾ جزء من التركة، ثم عفا عن 
المصاص انسحب العفو على الجمٌع؛ ألن الجزء الذي عفا عنه ال لصاص فٌه؛ والمصاص ال 

 ؾ جزء منه.ٌتبعض؛ إذ ال ٌمكن لتل الماتل إال جزءاً من أل
ومنها: أن دٌة العمد على الماتل؛ لموله تعالى: } فمن عفً له من أخٌه شًء {؛ وال شن أن  - ٘ٔ

 المعفو عنه هو الماتل؛ ولد أمر باألداء.
ومنها: أن فاعل الكبٌرة ال ٌخرج من اإلٌمان؛ لموله تعالى: } فمن عفً له من أخٌه شًء  - ٙٔ

 ؛ ولو خرج من اإلٌمان لم ٌكن أخاً له.{؛ فجعل هللا الممتول أخاً للماتل

ومنها: الرد على طابفتٌن مبتدعتٌن؛ وهما الخوارج، والمعتزلة؛ ألنهم ٌمولون: إن فاعل  - 2ٔ
الكبٌرة خارج من اإلٌمان؛ لكن الخوارج ٌصرحون بكفره؛ والمعتزلة ٌمولون: إنه فً منزلة بٌن 

و بمإمن؛ لكن اتفك الجمٌع على أنه مخلد فً فبل هو كافر؛ وال ه -المنزلتٌن: اإلٌمان، والكفر 
 النار.
ٌعنً ٌجب على أولٌاء الممتول إذا عفوا إلى الدٌة أال  -ومنها: أنه ٌجب االتباع بالمعروؾ  - 1ٔ

ٌتسلطوا على الماتل؛ بل ٌتبعونه بالمعروؾ بدون أذٌة، وبدون منة؛ لموله تعالى: } فاتباع 
 الممتول.بالمعروؾ {؛ والخطاب ألولٌاء 

 ومنها: وجوب األداء على الماتل باإلحسان، لموله تعالى: } وأداء إلٌه بإحسان {. - 5ٔ
ومنها: أن هللا خفؾ عن هذه األمة بجواز العفو، ورحمهم بجواز أخذ العوض؛ لموله  - ٕٓ

تعالى: } ذلن تخفٌؾ من ربكم ورحمة {: تخفٌؾ على الماتل؛ ورحمة بؤولٌاء الممتول، حٌث أذن 
 هم أن ٌؤخذوا عوضاً؛ وإال لمٌل لهم: إما أن تعفوا مجاناً؛ وإما أن تؤخذوا بالمصاص.ل
ومنها: إثبات الرحمة هلل؛ وهً رحمة حمٌمٌة تستلزم حصول النعم، واندفاع النمم؛ وأهل  - ٕٔ

؛ وٌنكرون حمٌمة «إرادة اإلنعام»الذي هو مفعول الرب؛ أو بـ « اإلنعام»التعطٌل ٌفسرونها بـ 
 مة؛ ولد ضلوا فً ذلن: فإن اإلنعام، أو إرادته من آثار الرحمة، ولٌسا إٌاها.الرح
ومنها: أن المعتدي بعد انتهاء المصاص، أو أخذ الدٌة متوعد بالعذاب األلٌم سواء كان من  - ٕٕ

 أولٌاء الممتول، أو من الماتل؛ لموله تعالى: } فمن اعتدى بعد ذلن فله عذاب ألٌم {.
 

 لمرآنا
 [11ٔ({ ]البمرة : 11ٔ}َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ ٌَا أُوِلً اْْلَْلبَاِب لَعَل كُْم تَت مُوَن )

 التفسٌر:
؛ رجاء تموى هللا -ٌا أصحاب العمول السلٌمة-ولكم فً تشرٌع المصاص وتنفٌذه حٌاة آمنة 

 وخشٌته بطاعته دابًما.



أي ولكم فٌما شرعت من  [،"25ٔاةٌ {]البمرة:لوله تعالى:} َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَ   
 .(ٔ)المصاص حٌاةٌ"

لال أبو العالٌة : "جعل هللا المصاص حٌاة، فكم من رجل ٌرٌد أن ٌمتُل، فتمنعه مخافة أن   
 . (ٕ)ٌُمتل"
بماء، ألنّه إذا علم أنّه إن لتل أمسن وارتدع عن المتل. ففٌه حٌاة للّذي  لال الثعلبً: أي:" 
 .(ٖ)، وحٌاة للهام ولهذا لٌل فً المثل: المتل للّل المتل"ٌهّم بمتله

ولكم، فٌما فرضُت علٌكم وأوجبُت لبعضكم على بعض ، من  لال الطبري:أي"  
المصاص فً النفوس والجراح والشجاج ، َما َمنع به بعضكم من لتل بعض ، ولََدع بعضكم عن 

 .(ٗ)بعض ، فحٌٌتم بذلن ، فكان لكم فً حكمً بٌنكم بذلن حٌاة"
عظٌمة لكم، وهً  حكمة -وهو لتل الماتل  -لال ابن كثٌر: أي" وفً َشْرع المصاص لكم   

بماء الُمَهج وَصْونها ؛ ألنه إذا علم الماتُل أنه ٌمتل انكّؾ عن صنٌعه، فكان فً ذلن حٌاة النفوس، 
، (٘)وفً الكتب المتمدمة : المتُل أنفى للمتل، فجاءت هذه العبارة فً المرآن أفصح، وأبلػ

 .(ٙ)وأوجز"
ً لُتل بها ٌرتدع وٌنزجر عن وأيُّ حٌاة ألنه من علم أنه إِذا ل لال الصابونً:"   تل نفسا

 .(2)المتل، فٌحفظ حٌاته وحٌاة من أراد لتله وبذلن تُصان الدماء وتحفُظ حٌاة الناس"
لال أبو حٌان:" الحٌاة التً فً المصاص هً : أن اإلنسان إذا علم أنه إذا لَتََل لُتَِل ،   

فمشروعٌة المصاص مصلحة عامة  أمسن عن المتل ، فكان ذلن حٌاة له ، للذي امتنع من لتله ،
 .(1)، وإبماء الماتل والعفو عنه مصلحة خاصة به ، فتمّدم المصلحة العامة لتعذر الجمع بٌنهما"

                                                             

 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .5ٕٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 52ٕ/ٔ(:ص5ٗ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 . ٙ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 
 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
( لال الرازي: " اتفك علماء البٌان على أن هذه اآلٌة فً اإلٌجاز مع جمع المعانً باللؽة بالؽة إلى أعلى ٘)

وذلن ألن العرب عبروا عن هذا المعنى بؤلفاظ كثٌر، كمولهم: لتل البعض إحٌاء للجمٌع، ولول الدرجات، 
آخرٌن: أكثروا المتل لٌمل المتل، وأجود األلفاظ المنمولة عنهم فً هذا الباب لولهم: المتل أنفى للمتل، ثم إن لفظ 

 المرآن أفصح من هذا، وبٌان التفاوت من وجوه:
 م فً المصاص حٌواة{ أخصر من الكل، ألن لوله: }ولكم{ ال ٌدخل فً أحدها: أن لوله: }ولك

هذا الباب، إذ ال بد فً الجمٌع من تمدٌر ذلن، ألن لول المابل: لتل البعض إحٌاء للجمٌع ال بد فٌه من تمدٌر مثله، 
ا من لولهم: وكذلن فً لولهم: المتل أنفى للمتل فإذا تؤملت علمت أن لوله: }فً المصاص حٌواة{ أشد اختصار

 المتل أنفى للمتل.
وثانٌها: أن لولهم: المتل أنفى للمتل ظاهرة ٌمتضً كون الشًء سببا النتفاء نفسه وهو محال، ولوله: }فً  

المصاص حٌواة{ لٌس كذلن، ألن المذكور هو نوع من المتل وهو المصاص، ثم ما جعله سببا لمطلك الحاٌة ألنه 
 لنوع من أنواع اللحٌاة.ذكر الحٌاة منكرة بل جعله سببا 

 وثالثها: أن لولهم المتل أنفى للمتل، فٌه تكرار للفظ المتل ولٌس لوله: }فً المصاص حٌواة{ كذلن. 
ورابعها: أن لول المابل: المتل أنفى للمتل، ال ٌفٌد إال الردع عن المتل، ولوله: }فً المصاص حٌواة{ ٌفٌد الردع  

 عن المتل وعن الجرح وؼٌرهما فهو أجمع للفوابد.
وخامسها: أن نفً المتل مطلوب تبعا من حٌث إنه ٌتضمن حصول الحٌاة، وأما اآلٌة فإنها دالة على حصول  

 و ممصود أصلً، فكان هذا أولى.الحٌاة وه
وسادسها: أن المتل ظلما لتل، مع أنه ال ٌكون نافٌا للمتل بل هو سبب لزٌادة المتل، إنما النافً لولوع المتل هو  

المتل المخصوص وهو المصاص، فظاهر لولهم باطل، أما اآلٌة فهً صحٌحة ظاهرا وتمدٌرا، فظهر التفاوت 
 (.ٖٕٓ-5ٕٕ/٘)مفاتٌح الؽٌب: بٌن اآلٌة وبٌن كبلم العرب". 

 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .٘ٓ/!ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٙٗٗ/ٔ( البحر المحٌط: 1)



تنحمن بذلن]أي المصاص[ الدماء، وتنممع به األشمٌاء، ألن من عرؾ أنه لال السعدي: "  
ال انذعر بذلن ؼٌره وانزجر، فلو ممتول إذا لتل، ال ٌكاد ٌصدر منه المتل، وإذا ربً الماتل ممتو

كانت عموبة الماتل ؼٌر المتل، لم ٌحصل انكفاؾ الشر، الذي ٌحصل بالمتل، وهكذا سابر الحدود 
 .(ٔ)الشرعٌة، فٌها من النكاٌة واالنزجار، ما ٌدل على حكمة الحكٌم الؽفار"

فكان فً المصاص  لال الواحدي:" إن سافَن الدم إذا أُلٌد منه ارتدع من كان ٌهّم بالمتل، 
بماٌء؛ ألنه إذا علم أنه إن لَتَل لُتَِل أَْمَسَن وارتدع عن المتل، ففٌه حٌاةٌ للذي هّم بمتله، وحٌاةٌ للهاّم 

 :(ٕ)أًٌضا، ولد أخذ الشاعر هذا المعنى ونمله عن المصاص إلى العتاب فمال
 أبلػ أبا مالن عنى ُمؽَلؽَلةً       وفً العتاب حٌاة بٌن ألوام 

ٌد: أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما بٌنهم العتاُب، وَكفُّوا عن المتل، فكان فً ذلن حٌاة. أخذه ٌر
 .(ٖ)المتمثلون فمالوا: بعض المتل أحٌا للجمٌع، ولالوا: المتل ألل للمتل"

 :(ٗ)[، ثبلثة أوجه25ٔوفً تفسٌر لوله تعالى: } َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ {]البمرة:  
، وسعٌد (ٙ)، ولتادة(٘)ذكره الظالم المعتدي ، كؾ عن المتل فحًٌ ، وهذا لول مجاهدأحدها : إذا 
، (ٕٔ)، وابن زٌد(ٔٔ)، ومماتل بن حٌان(ٓٔ)، والربٌع بن أنس(5)، والحسن(1)، وأبً مالن(2)بن جبٌر

 . (ٗٔ)، وأبً صالح(ٖٔ)وأبً العالٌة
بماتل حٌاة للنفوس ، ألن  والثانً : أن إٌجاب المصاص على الماتل وترن التعدي إلى من لٌس

ًَ الممتول  ًَ أن ٌمتل لوداً ، أو َحٌِ الماتل إذا علم أن نفسه تإخذ بنفس من لتله كؾ عن المتل فَِحٌِ
 فً أحد لولٌه. (2ٔ)، وأبً صالح(ٙٔ)، والثوري(٘ٔ)أن ٌمتل ظلماً . وهذا معنى لول السدي

 .(1ٔ)انالثالث: أنه" ٌعنً: بالحٌاة الصبلح والعدل". وهذا لول الضح
 .(5ٔ) الرابع: ولال عطاء عن ابن عباس: "}َولَكُْم فًِ اْلِمَصاِص َحٌَاةٌ{، فرح". حكاه الواحدي

وأراد: "أن ولً الدم إذا استوفى المصاص تشفّى بذلن وطابت نفسه، فالتذ بالحٌاة،   
ولوال المصاص لتنؽص بعٌشه، فكؤن حٌاته موتًا. ولد ٌبلػ باإلنسان المصور عن إدران الثؤر 

                                                             

 .1٘/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
، ولعصام بن عبٌد الزمانً فً "تاج العروس"، وببل نسبة 22ٖ/ ٗ(البٌت لهمام الرلاشً فً "مماٌٌس اللؽة" ٕ)

 .)ؼلل( 15ٕٖ/ ٙفً "لسان العرب" 
، 5٘ٔ/ ٔ، "أحكام المرآن" للجصاص 2ٙ/ ٙٙ، وانظر: "تؤوٌل مشكل المرآن" ص ٔٗ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)

وٌروى المثل بلفظ: المتل أنفى للمتل، وأوفى للمتل، وأكؾ للمتل. ٌنظر: "الصناعتٌن" ألبً هبلل العسكري ص 
، 5ٗ/ ٔ، وعزاه ابن كثٌر 2ٖ٘/ ٕمصون" ، "الدر الٙ٘/ ٘، "التفسٌر الكبٌر" 5ٔٔ/ ٕ، "تفسٌر الثعلبً" 1ٔٔ

 لبعض الكتب المتمدمة.
 .ٖٕٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٖٕٕٙ(، و)5ٕٔٙ(،و)1ٕٔٙ(، و)2ٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٕٕٔٙ(، و)ٕٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .52ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2)
 .52ٕ/ًٔ حاتم:( انظر: تفسٌر ابن أب1)
 .52ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .1ٕٖ/ٖ(:صٕٕٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .52ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٕٕٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٕٗ/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 52ٕ/ٔ(:ص5ٗ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .1ٖٖ/ٖ(:صٕٕ٘ٙالطبري)( انظر: تفسٌر ٗٔ)
.  ولفظه:" ٌمول : بماء ، ال ٌمتل إال الماتل بجناٌته"، وانظر: 1ٖٖ/ٖ(:ص ٕٓٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)

 .51ٕ/ٔتفسٌر ابن أبً حاتم:
 .51ٕ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٙٔ)
 .51ٕ/ٔ(:ص5٘٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2ٔ)
 .51ٕ/ٔ(:ص5ٙ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1ٔ)
 .ٕٗ٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 5ٔ)



إلى أن ٌتمنى الموت، سٌما العرب، فإنهم أشد األمم حفاًظا، وأحرصهم على إدران الثؤر، واألخذ 
ل، وكل عٌٍش ٌراد الموُت فٌه موت، فإذا زال سبب تمنً الموت بالمصاص كان فٌه بالطواب
 .(ٔ)حٌاة"

الخامس: وٌجوز أن ٌكون المعنى فً هذا ما تذهب إلٌه العرب من أن لتل الماتل إحٌاء للممتول، 
 :(ٕ)ٌمولون: أحٌا فبلن أباه، إذا لتل لاتله، ومنه لول عامر الخصفً

 رَمله    إذ الملوُن حوله ُمَرعبلهأحٌا أباه هاشُم بُن حَ 
ٌعنً: لتل لاتله، فسماه إحٌاًء، فعلى هذا فً المصاص حٌاة للممتول على معنى: أن المراد بالحٌاة 

 .(ٖ)لتل لاتله
السادس: ولٌل : "حٌاة الرتداع من ٌهم به فً اآلخرة إذ استوفى منه المصاص فً الدنٌا فإنه فً 

متص التص منه فً اآلخرة. فبل تحصل له تلن الحٌاة التً اآلخرة ال ٌمتص منه ، وإن لم ٌ
 .(ٗ)حصلت لمن التص منه". حكاه أبو حٌان

لال الماوردي:" وفً المعنٌٌن]األول والثانً[ تمارب ، والثانً أعم ، وهو معنى لول   
 .(٘)السدي "

 .(ٙ)ى"ولد نكَّر }الحٌاة{، إلفادة التعظٌم والتكثٌر، والمعنى: "حٌاة كبرى، أو عظم  
لال الزمخشري:" }َولَكُْم فًِ اْلِمصاِص َحٌاةٌ{، كبلم فصٌح لما فٌه من الؽرابة، وهو أّن  

المصاص لتل وتفوٌت للحٌاة، ولد جعل مكانا وظرفا للحٌاة، ومن إصابة محز الببلؼة بتعرٌؾ 
ة المصاص وتنكٌر الحٌاة ألّن المعنى: ولكم فً هذا الجنس من الحكم الذي هو المصاص حٌا
عظٌمة، وذلن أنهم كانوا ٌمتلون بالواحد الجماعة، وكم لتل مهلهل بؤخٌه كلٌب حتى كاد ٌفنى 
بكر بن وابل، وكان ٌمتل بالممتول ؼٌر لاتله فتثور الفتنة وٌمع بٌنهم التناحر، فلما جاء اإلسبلم 

رتداع عن بشرع المصاص كانت فٌه حٌاة أّى حٌاة، أو نوع من الحٌاة، وهً الحٌاة الحاصلة باال
 .(2)المتل لولوع العلم بااللتصاص من الماتل"

، وفً هذه المراءة (1)ولرأ أبو الجوزاء أوس بن عبدهللا الربعً }ولكم فً المصص حٌاة{  
 :(5)وجوها من المعنى

 أحدها: أن المعنى : فٌما لص علٌكم من حكم المتل والمصاص.
ْن أَْمِرَنا  والثانً:أن }المصص{: المرآن ، أي : لكم فً المرآن حٌاة الملوب ، كموله : }ُروًحا ِمّ

ٌْنَـاهُ{]األنعام:ٕ٘{]الشورى: ٌْتًا فَؤَْحٌَ  [.ٕٕٔ[، وكموله : }أََو َمن َكاَن َم
والثالث: أن ٌكون مصدراً كالمصاص ، أي : أنه إذا لص أثر الماتل لصصاً لتل كما لتل. لاله 

 .(ٓٔ)ابن عطٌة

 .(ٔٔ)الجوزاء شاذة "لال النحاس : "لراءة أبً   
 .(ٔ)[، أي" ٌا أولً العمول"25ٔلوله تعالى: }ٌَا أُوِلً األْلبَاِب{]البمرة:  

                                                             

 .ٕٗ٘/ٖ( التفسٌر المحٌط: ٔ)
وفٌه  ٙٔٙ/ ٖ، "اإلصابة" ٖٔٔ، ٕٔٔ/ ٔ، "السٌرة النبوٌة" البن هشام 5ٕ٘( انظر: االشتماق البن درٌد: ٕ)

 لصة هذا البٌت.
 .ٕٗ٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .5ٙٗ/ٔ( البحر المحٌط: ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( النكت والعٌون:٘)
 .ٖٗٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .ٖٕٕ-ٕٕٕ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .ٖٕٕ/ٔ، والكشاؾ: 2ٕ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 5ٙٗ/ٔ، و: البحر المحٌط: ٙ٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٖٕٕ/ٔ، والكشاؾ: 2ٕ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 5ٙٗ/ٔ( انظر: البحر المحٌط: 5)
 .2ٕٗ/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٕمرطبً: ( تفسٌر الٔٔ)



 .(ٕ)لال الثعلبً:" ٌا ذوي العمول"  

 .(ٖ)لال ابن كثٌر: أي: "ٌا أولً العمول واألفهام والنهى"  
 .(ٗ)عتبار "لال الماوردي:" ٌعنً ٌا ذوي العمول ، ألن الحٌاة فً المصاص معمولة باال  
لال الرازي: و"المراد به العمبلء الذٌن ٌعرفون العوالب وٌعلمون جهات الخوؾ، فإذا   

أرادوا اإللدام على لتل أعداءهم، وعلموا أنهم ٌطالبون بالمود صار ذلن رادعا لهم ألن العالل ال 
 أن هذا ٌرٌد إتبلؾ ؼٌره بإتبلؾ نفسه فإذا خاؾ ذلن كان خوفه سببا للكؾ واالمتناع، إال

الخوؾ إنما ٌتولد من الفكر الذي ذكرناه ممن له عمل ٌهدٌه إلى هذا الفكر فمن ال عمل له ٌهدٌه 
إلى هذا الفكر ال ٌحصل له هذا الخوؾ، فلهذا السبب خص هللا سبحانه بهذا الخطاب أولً 

 .(٘)األلباب"
العمول الكاملة لال الشٌخ السعدي: "ولما كان هذا الحكم، ال ٌعرؾ حمٌمته، إال أهل   

واأللباب الثمٌلة، خصهم بالخطاب دون ؼٌرهم، وهذا ٌدل على أن هللا تعالى، ٌحب من عباده، 
أن ٌعملوا أفكارهم وعمولهم، فً تدبر ما فً أحكامه من الحكم، والمصالح الدالة على كماله، 

حك المدح بؤنه وكمال حكمته وحمده، وعدله ورحمته الواسعة، وأن من كان بهذه المثابة فمد است
من ذوي األلباب الذٌن وجه إلٌهم الخطاب، وناداهم رب األرباب، وكفى بذلن فضبل وشرفا لموم 

 .(ٙ)ٌعملون"
لال الواحدي:" )أولوا(: واحدها ذو، وهو من الجموع التً ال ٌفرد واحدها من لفظه،  

 .(2)كالنفر والرهط والموم والخٌل واإلبل والنساء"
"جمع لُّبٍ، ولُبُّ الشًء: خالُصه، وهو الذي ٌَتَركَُّب علٌه الِمْشر، وكذلن و}األَْلبَاِب{:  

اللُّبَاب، ٌُمال: لباُب المَمح والفستك، ولُّب اللَّوز والجوز، وسمى العمل لُبَّا تشبًٌها به؛ ألنه أشرؾ 
ء له، واللَّبََب: خصال المرِء، وأصل لُّب: اللزوم، ٌمال: أََلبَّ بالمكان، إذا لزمه لزوم لُّبِ الّشً

 :(1)الرمل المتراكم، سمً للزوم بعضه بعًضا، ومنه لوُل ذي الرمة
 .(5)برالةُ الِجٌد واللبات واضحة       كؤنها ظبٌة أفضى بها َلبَُب"

 " ولال ابن المظفر: "اللَّبَابَةُ: مصدر اللَّبٌب، ولد لَبِْبَت تَلَبُّ
ولال الفراء وؼٌُره:  . (ٓٔ)

 : ، وضربته، فمٌل لها: "لم ضربتٌه؟ (ٕٔ)فً ابنها الزبٌر (ٔٔ)إذا َعَمل، ومنه لول صفٌة"لَبَّ ٌََلبُّ
فمالت: أضربه كً ٌَِلَب، وٌمود الجٌش ذا اللََّجْب"
(ٔ)"(ٕ). 

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٔ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .5ٕٗ:ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( النكت والعٌون: ٗ)
 .ٔ٘/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .1٘/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .ٖٖٔ، وانظر: الماموس: ٖٗ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2)
 .5٘( دٌوانه: 1)
 .]بتصرؾ بسٌط[.ٖٗ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .ٖٗ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
صلى هللا علٌه  -(هً: صفٌة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناؾ، المرشٌة الهاشمٌة، عمة رسول هللا ٔٔ)

/ 2فً خبلفة عمر. ٌنظر: "أسد الؽابة"  -هـ ٕٓ، أم الزبٌر بن العوام شمٌمة حمزة، صحابٌة، توفٌت سنة -وسلم 
 .ٕٙٓ/ ٖاألعبلم" ، "2ٗٔ - 2ٕٔ
(هو: الزبٌر بن العوام بن خوٌلد األسدي المرشً، أبو عبد هللا، أمه صفٌة بنت عبد المطلب، هو أول من سل ٕٔ)

هـ. ٌنظر:  ٖٙ، أحد المبشرٌن بالجنة، لتل سنة -ملسو هيلع هللا ىلص  -سٌفًا فً سبٌل هللا، ما تخلؾ عن ؼزوة ؼزاها الرسول 
 .ٕٕ٘ - 5ٕٗ/ ٕالؽابة" ، "أسد 15/ ٕ"االستٌعاب" 



[، أي: "لعلكم تنزجرون فتتركون محارم هللا 25ٔلوله تعالى: }لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن{]البمرة:  
 . (ٖ)ومآثمه"

 .(ٗ)ي: الدماء مخافة المصاص"لال الواحدي: "أ  
 .(٘)لال الثعلبً:أي" المتل مخافة المود"  

لال الزمخشري:" أى أرٌتكم ما فً المصاص من استبماء األرواح وحفظ النفوس،  
]لعلكم[تعملون عمل أهل التموى فً المحافظة على المصاص والحكم به. وهو خطاب له فضل 

 .(ٙ)اختصاص باألبمة"

 .(2)جامع لفعل الطاعات وترن المنكرات"والتموى : "اسم   
 :(1) [، تفسٌران25ٔوفً لوله تعالى: }لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن{]البمرة:  

 أحدهما: أن المراد: لعلكم تتمون نفس المتل بخوؾ المصاص.لاله الحسن واألصم.
 والثانً: أن المراد هو التموى من كل الوجوه ولٌس فً اآلٌة تخصٌص للتموى.

رازي: وحمل المول "على الكل أولى: ومعلوم أن هللا تعالى إنما كتب على العباد لال ال  
األمور الشالة من المصاص وؼٌره ألجل أن ٌتموا النار باجتناب المعاصً وٌكفوا عنها، فإذا 

 .(5)كان هذا هو الممصود األصلً وجب حمل الكبلم علٌه"
َّمُ    وَن {المتل فتسلمون من المصاص، ثم ٌكون واختاره المرطبً، فمال: "والمراد هنا } تَت

 .(ٓٔ)ذلن داعٌة ألنواع التموى فً ؼٌر ذلن، فإن َّللّا ٌثٌب بالطاعة على الطاعة"
والصواب ما اختاره الرازي والمرطبً، وهو لول جمهور أهل التفسٌر، لما ٌعضده من   

تَتمً أن تمتله، فتمتل األخبار، فمد روي عن ابن زٌد فً لوله : }لعلكم تتمون{، لال، "لعلن 
 .(ٔٔ)به"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: الحكمة العظمى فً المصاص؛ وهً الحٌاة الكاملة؛ لموله تعالى: } ولكم فً  - ٔ

 المصاص حٌاة ٌا أولً األلباب {.
 فإن لٌل: كٌؾ ٌكون لنا فً المصاص حٌاة مع أننا لتلنا الماتل؛ فزدنا إزهاق نفس أخرى؟.

ون لنا فً المصاص حٌاة بؤن المتلة إذا علموا أنه سٌمتص منهم امتنعوا عن فالجواب: نعم؛ ٌك
المتل؛ فكان فً ذلن تملٌل للمتل، وحٌاة لؤلمة؛ ولهذا جاءت منكرة للداللة على عظم هذه الحٌاة؛ 

ٌعنً حٌاة عظٌمة شاملة للمجتمع كله؛ أما بالنسبة للماتل فٌمتل؛ لكن لتل  -فالتنكٌر هنا للتعظٌم 
 ل حٌاة للجمٌع.المات
ومن فوابد اآلٌة: أن ٌُفعل بالجانً كما فَعل؛ ألن بذلن ٌتم المصاص؛ فإذا لتل بسكٌن لُتل  - ٕ

 بمثلها؛ أو بحجر لُتل بمثله؛ أو بسّم لُتل بمثله؛ وهكذا.

                                                                                                                                                                               

، وٌمود الجٌش ذا الجلب، أي: ٌصٌر ذا لُب، ورواه  525ٖ/ 2(الخبر فً "اللسان" ٔ) "لبب"، وفٌه فمالت: لٌَلَبَّ
، وٌمود الجٌش ذا اللجب، لال ابن األثٌر: هذه لؽة أهل الحجاز، وأهل نجد ٌمولون:  بعضهم: أضربه لكً ٌلَبَّ

. ٌَِفرُّ  ٌِلّب، بوزن فَرَّ 
، نمل لول الفراء، ولم أجده فً معانً المرآن،  وانظر فً معانً اللبٌب: "تهذٌب ٗٗ٘/ٖالتفسٌر البسٌط: ( ٕ)

 )لبب(. 525ٖ/ 2، " اللسان" 5ٗٗ، "المفردات" ص ٕٕٖٙ - ٕٕٖٗ/ ٗاللؽة" 
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٗٗ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٖٕٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 1)
 .ٖٕٓ/٘( مفاتٌح الؽٌب: 5)
 .2ٕ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .1ٖٗ/ٖ(:ص5ٕٙ( أخرجه الطبري)ٔٔ)



 ومنها: أن كون المصاص حٌاة ٌحتاج إلى تؤمل وعمل، لموله تعالى: } ٌا أولً األلباب {. - ٖ
نه ٌجب على اإلنسان أن ٌإمن بؤحكام الشرٌعة دون تردد؛ وإذا رأى ما ٌستبعده فً ومنها: أ - ٗ

ولٌتعمل حتى ٌتبٌن له أنه عٌن الحكمة، والمصلحة؛ ولهذا لال تعالى: } ٌا  بادئ األمر فلٌتؤمل
 أولً األلباب {؛ فؤتى بالنداء الممتضً لبلنتباه.

[ ٕٔلمتل؛ لموله تعالى: }لعلكم تتمون{ ]البمرة: ومنها: أن من فوابد المصاص أن ٌتمً الجناة ا - ٘
 ؛ واتماإهم للمتل من تموى هللا.

احتجت المعتزلة بهذه اآلٌة على فساد لول أهل السنة فً لولهم: إن الممتول لو لم ٌمتل لوجب  -ٙ
أن ٌموت، فمالوا إذا كان الذي ٌمتل ٌجب أن ٌموت لو لم ٌمتل، فهب أن شرع المصاص ٌزجر 

ن ٌكون لاتبل عن اإللدام على المتل، لكن ذلن اإلنسان ٌموت سواء لتله هذا الماتل أو من ٌرٌد أ
 لم ٌمتله، فحٌنبذ ال ٌكون شرع المصاص مفضٌا إلى حصول الحٌاة.

فإن لٌل: أنا إنما نمول فٌمن لتل لو لم ٌمتل كان ٌموت ال فٌمن أرٌد لتله ولم ٌمتل فبل ٌلزم ما 
فٌمن لتل لو لم ٌمتل كٌؾ ٌكون حاله؟ فإذا للتم: كان ٌموت فمد حكمتم للتم، للنا ألٌس إنما ٌمال 

فً أن من حك كل ولت صح ولوع لتله أن ٌكون موته كمتله، وذلن ٌصحح ما ألزمناكم ألنه ال 
بد من أن ٌكون على لولكم المعلوم أنه لو لم ٌمتله إما ألن منعه مانع عن المتل، أو بؤن خاؾ لتله 

 .(ٔ)ذلن صحة ما ألزمناكم، هذا كله ألفاظ الماضًأنه كان ٌموت وفً 
عدم الؽلو فً المصاص، إذ كثٌرا ما نرى والسٌما لدى أهل المرى بؤن أهل المتٌل ٌؤخذون  -2

الثؤر من ابن أخ الماتل أو والده أو أبن عمه، وهذا حرام شرعا، ولد فصل اإلمام الشعراوي 
المول فً هذه المسؤلة إذ ٌمول: "وفً صعٌد مصر، مازلنا نعانً من الؽفلة فً تطبٌك شرٌعة 

حٌن ٌمتل رجل من لوم فهم ال ٌثؤرون من الماتل، وإنما ٌذهبون إلى أكبر رأس فً عابلة هللا، ف
الماتل لٌمتلوه. فالذٌن ٌؤخذون الثؤر ٌرٌدون النكاٌة األشد، ولد ٌجعلون فداء الممتول عشرة من 

 العابلة األخرى، ولد ٌمثلون بجثثهم لٌتشفوا، وكل ذلن ؼٌر مبلبم للمصاص. وفً أٌام الجاهلٌة
كانوا ٌؽالون فً الثؤر، والحك سبحانه وتعالى ٌبلػ البشرٌة جمعاء بؤن هذه المؽاالة فً الثؤر 
تجعل نٌران العداوة ال تخمد أبداً. لذلن فالحك ٌرٌد أمر الثؤر إلى حده األدنى، فإذا لتلت لبٌلة 

 عبداً فبل ٌصح أن تصعد المبٌلة األخرى األمر فتؤخذ بالعبد حراً.
رع أمراً ٌخص تلن الحروب الجماعٌة المدٌمة، وما كان ٌحدث فٌها من لتل إذن، فالحك ٌش

جماعً، وما ٌنتج عنها بعد ذلن من مؽاالة فً الثؤر، وهذا هو التشرٌع التدرٌجً، ولضى 
سبحانه أن ٌرد أمر الثؤر إلى الحد األدنى منه، فإذا لتلت لبٌلة عبداً فبل ٌصح أن تصعد المبٌلة 

متل حراً. والحك ٌشرع بعد ذلن أن الماتل فً األحوال العادٌة ٌتم المصاص األخرى الثؤر بؤن ت
ٌِْهْم فٌَِهآ أَنَّ النَّْفَس  منه بالمتل له أو بالدٌة، فمد جاءت آٌة أخرى ٌمول فٌها الحك:} َوَكتَْبنَا َعلَ

ٌِْن َواألَْنَؾ ِباألَْنِؾ َواألُذَُن بِاألُذُِن وَ  ٌَْن بِاْلعَ َق بِالنَّْفِس َواْلَع ّنِ َواْلُجُروَح لَِصاٌص فََمن تََصدَّ نَّ بِالّسِ الّسِ
ُ فَؤُْوَلـابَِن هُُم الظَّاِلُموَن {]المابدة:   [.٘ٗبِِه فَُهَو َكفَّاَرةٌ لَّهُ َوَمن لَّْم ٌَْحكُم بَِمآ أنَزَل َّللاَّ

ألنثى، وهكذا ٌصبح المصاص فً لتل النفس ٌتم بنفس أخرى، فبل تفرلة بٌن العبد أو الحر أو ا
بل مطلك نفس بمطلك نفس، وهاهو ذا الحك سبحانه وتعالى ٌواجه بتمنٌن تشرٌع المصاص 
لضٌة ٌرٌد أن ٌمٌت فٌها لدد الثؤر وحنك الحمد. فساعة تسمع كلمة لصاص ولتل، فمعنى ذلن 
أن النفس مشحونة بالبؽضاء والكراهٌة، وٌرٌد أن ٌصفً الضؽن والحمد الثؤري من نفوس 

ن الحك جل وعبل ٌعط لولً الدم الحك فً أن ٌمتل أو أن ٌعفو، وحٌن ٌعطً هللا المَإمنٌن. إ
لولً الدم الحك فً أن ٌمتل، فإن أمر حٌاة الماتل ٌصبح بٌد ولً الدم، فإن عفا ولً الدم ال ٌكون 

 .(ٕ)العفو بتمنٌن، وإنما بسماحة نفس، وهكذا ٌمتص الحك الؽضب والؽٌظ"
 تنبٌه:

                                                             

 .ٔ٘-ٓ٘/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .1ٕٔ/ٕ( تفسٌر الشعراوي: ٕ)



شروطاً لثبوته؛ وشروطاً الستٌفابه مذكورة على التفصٌل فً كتب الفمه؛ اعلم بؤن للمصاص 
 فلٌرجع إلٌها.

 المرآن
ٌِْن َواْْلَْلَربٌَِن بِاْلمَ  ًٌْرا اْلَوِصٌ ةُ ِلْلَواِلَد ٌْكُْم إِذَا َحَضَر أََحَدكُُم اْلَمْوُت ِإْن تََرَن َخ ا }كُتَِب َعلَ ْعُروِؾ َحما

 [1ٓٔالبمرة : ({ ]1َٓٔعلَى اْلُمت ِمٌَن )
 التفسٌر:

الوصٌة بجزء من  -إن ترن ماال-فرض هللا علٌكم إذا حضر أحدكم عبلمات الموت وممدماته 
ماله للوالدٌن واأللربٌن مع مراعاة العدل؛ فبل ٌدع الفمٌر وٌوصً للؽنً، وال ٌتجاوز الثلث، 

ول آٌات الموارٌث التً وذلن حك ثابت ٌعمل به أهل التموى الذٌن ٌخافون هللا. وكان هذا لبل نز
 حدَّد هللا فٌها نصٌب كل وارث.

 :(ٔ)اختلؾ أهل العلم فً ثبوت حكم هذه اآلٌة على لولٌن 
ً لبل فرض الموارٌث لببل ٌضع الرجل ماله فً البُعََداء طلباً  أحدهما: أن العمل بها كان واجبا

تمدٌر ما ٌستحمون ، نسخ بها للسمعة والرٌاء ، فلما نزلت آٌة الموارٌث فً تعٌٌن المستحمٌن ، و
 وجوب الوصٌة ومنعت السنّة من جوازها للورثة. وهذا مذهب الجمهور من التابعٌن والفمهاء.

ً فً الوصٌة للوالدٌن، واأللربٌن حك واجب ، فلما نزلت آي  والثانً: أن حكمها كان ثابتا
مً فرض الوصٌة الموارٌث وفرض مٌراث األبوٌن نسخ بها الوصٌة للوالدٌن وكل وارث، وب

، (٘)، ولتادة(ٗ)، وعكرمة(ٖ)، والحسن(ٕ)لؤللربٌن الذٌن ال ٌرثون على حاله. وهذا لول ابن عباس
، وإٌاس (ٓٔ)، ومسلم بن ٌسار(5)، والربٌع(1)، وعلً بن أبً طلحة(2)، وجابر بن زٌد(ٙ)وطاوس
 .(ٔٔ)بن معاوٌة

[، وفٌه 1ِٓٔلْلَواِلَدٌِن َواألَلَربٌِن{]البمرة:ومن ثم اختلفوا فً تعٌٌن ناسخ آٌة: }اْلَوِصٌَّةُ   

 :(ٕٔ)ثبلثة ألوال
، وابن (٘ٔ)، وابن الجوزي(ٗٔ)، والزهري(ٖٔ)أحدها: أنها نسخت بآٌة الفرابض. لاله لتادة

 .(ٙٔ)البازري
 .(ٔ)والثانً: ولٌل: الحدٌث:"ال وصٌة لوارث"

                                                             

، والناسخ والمنسوخ البن الجوزي: ٕٖٕ/ٔوالعٌون: وما بعدها، والنكت  11ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
ٔ/ٕٔ5-ٕٕ5. 
 .15ٖ-11ٖ/ٖ(:صٕٙٗٙ(، و)ٕٕٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٖٔ/ٖ(:صٕٗ٘ٙ، و)15ٖ/ٖ(:صٕ٘ٗٙ(، و)ٕٗٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٖٔ/ٖ(:صٕٗ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٖٔ/ٖ(:ص2ٕ٘ٙ، و)11ٖ/ٖ(:صٕٔٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .15ٖ/ٖ(:صٖٕٗٙ(انظر: تفسٌر الطبري:ٙ)
 .5ٖٔ-5ٖٓ/ٖ(:صٕٔ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖٓ/ٖ(:ص2ٕٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٖٓ/ٖ(:ص1ٕٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٖٓ/ٖ(:ص5ٕٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٖٓ/ٖ(:صٕٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
، والمصفى بؤكؾ أهل الرسوخ 2ٔ،  والناسخ والمنسوخ للزهري: 5ٖ-1ٖتادة: ( انظر: الناسخ والمنسوخ لمٕٔ)

، والناسخ ٕ٘، وناسخ المرآن العزٌز ومنسوخه البن البازري: ٕ٘من علم الناسخ والمنسوخ البن الجوزي: 
. والناسخ والمنسوخ ٗٗٔ-ٓٗٔ، واإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه لمكً: ٔٗ-ٓٗوالمنسوخ البن سبلمة: 

 .1ٔٗ/ٔس: للنحا
 .5ٖ-1ٖ( انظر: كتابه الناسخ والمنسوخ: ٖٔ)
 .2ٔ( انظر: كتابه: الناسخ والمنسوخ: ٗٔ)
 .ٕ٘( انظر: المصفى بؤكؾ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: ٘ٔ)
 .ٕ٘( انظر: ناسخ المرآن العزٌز ومنسوخه: ٙٔ)



 .(ٕ)والثالث: ولٌل: دّل اإِلجماع على ذلن وان لم ٌتعٌن دلٌله
فً حكم وصٌته  (ٖ)وإن أوصى أحدهم بثُلُثِه لؽٌر لرابته، فمد اختلؾ لابلوا هذا المول  

 :(ٗ)على ثبلثة مذاهب
 .(٘)أحدها : أن ٌرد ثلث الثلث على لرابته، وٌكون ثلثا الثلث لمن أوصى له به ، وهذا لول لتادة

له به ، وهذا لول جابر بن  والثانً : أن ٌرد ثلثا الثلث على لرابته وٌكون ثلثا الثلث لمن أوصى
 . (ٙ)زٌد

                                                                                                                                                                               

: -تحمٌك شاكر والزٌن-فً مسندهوهو حدٌث رواه أحمد واألربعة، إذ أخرجه أحمد  5ٖٗ/٘(انظر: الفتح: ٔ)
رلم:  ٖٖٗ/ٗ، والترمذي فً جامعه: 12ٕٓرلم:  5ٕٔ-5ٕٓ/ٖ، وأبو داود فً سننه: 1ٓٓٔٔرلم:  ٗٙ/ٗٔ

. لال 2ٖٕٔرلم:  5ٓ٘/ٕ، وابن ماجة فً سننه: 2ٕٗ/ٙ، ولال: "حسن صحٌح"، والنسابً فً سننه: ٕٕٓٔ
"ووجدنا أهل الفتٌا ومن حفظنا عنه من أهل العلم حول هذا الحدٌث:  5ٖٔفً الرسالة: -رحمه هللا-الشافعً

بالمؽازي من لرٌش وؼٌرهم ال ٌختلفون فً أن النبً لال عام الفتح: "ال وصٌة لوارث.." وٌؤثرونه عن كل من 
حفظوا عنه ممن لموا من أهل العلم بالمؽازي فكان هذا نمل عامة عن عامة وكان ألوى فً بعض األمر من نمل 

: "ووروده ٘ٙٔ/ٔذلن وجدنا أهل العلم علٌه مجمعٌن"، ولال الجصاص فً أحكام المرآن: واحد عن واحد وك
من الجهات التً وصفنا عندنا فً حٌز التواتر الستفاضته وشهرته وتلمً الفمهاء إٌاه بالمبول"، وصححه األلبانً 

ٌد أن الناسخ هو آٌة . وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدٌث بتمامه ٌف٘٘ٙٔرلم:  12/ٙفً إرواء الؽلٌل: 
الفرابض ال هذا الحدٌث فلفظه: "إن هللا أعطى كل ذي حك حمه فبل وصٌة لوارث"، فالذي أعطى الحك هو هللا 
عن طرٌك آٌة الفرابض التً لم تجعل للورثة حماً فً الوصٌة اكتفاء بنصٌبهم الموروث، وال نزاع فً أن هللا هو 

 ٌَّ ن التشرٌع واإلعطاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص الذي ال ٌنطك عن الهوى إن هو إال الذي أعطى وشرع لكن الظاهر أن الذي ب
 .22ٕ-2ٕٙ/ٕوحً ٌوحى، انظر: مناهل العرفان للزرلانً: 

، والزجاج فً معانً ٖٗٔ/ٗ، واألم: 5ٖٔ( حكى اإلجماع على أنه ال وصٌة لوارث: الشافعً فً الرسالة: ٕ)
، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 1ٕٔ/ٔي فً زاد المسٌر: ، وابن الجوزٕٔ٘/ٔالمرآن وإعرابه: 

، وؼٌرهم، وانظر: استشكاالً حول ذلن فً مفاتٌح الؽٌب ٖٕٙ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: ٖٕٙ/ٕ
. واعلم بؤن نسخ آٌة الوصٌة بآٌة الموارٌث فٌه إشكال أوضحه مكً فً اإلٌضاح لناسخ المرآن 2ٙ/٘للرازي: 
فمال: "ألن هللا لما ذكر فرض الوالدٌن لال بعده: }ِمْن بَْعِد َوِصٌٍَّة{ فمد كان ٌجوز أن ٌثبت لهما  ٕٗٔوخه: ومنس

الفرض المذكور من بعد ما ٌوصً لهما بنص المرآن فنسخ الوصٌة بآٌة الموارٌث فٌه إشكال التصال لوله: }ِمْن 
ٌٍْن{ ]النساء [ بفرض الوالدٌن فالنسخ بالستة أولى إذ ال إشكال فً ذلن"، وانظر: ٔٔ:بَْعِد َوِصٌٍَّة ٌُوِصً بَِها أَْو َد

. كما أن نسخ آٌة الوصٌة بالحدٌث فٌه إشكال عند من ٖٕٙ/ٕتصحٌح المرطبً لذلن فً الجامع ألحكام المرآن: 
الظاهر ٌمول بعدم جواز نسخ المرآن بؽٌر المرآن أو بؽٌر السنة المتواترة على اعتبار الحدٌث حدٌث آحاد، و

ً فً المسؤلة للعبلمة الشنمٌطً فً أضواء البٌان:  ً نفٌسا ، ومذكرة فً 2ٖٙو ٕٔ٘/ٕجواز ذلن، انظر كبلما
. 2ٕٔ، معالم أصول الفمه عند أهل السنة للجٌزانً: ٔٗٔ. وانظر أٌضاً: اإلٌضاح لمكً: 1ٙأصول الفمه له: 

، والنحاس فً 1ٖ٘/ٖبري فً جامع البٌان: ولد نازع لوم من أهل العلم فً كون آٌة الوصٌة منسوخة، كالط
، والسعدي فً تٌسٌر الكرٌم 5٘٘/ٕ، ومصطفى زٌد فً النسخ فً المرآن الكرٌم: 12ٗ/ٔالناسخ والمنسوخ: 

، وذكره بعضهم عن جماعة من أهل العلم جاعلٌن لها من العام المخصوص 1ٙالرحمن فً تفسٌر كبلم المنان: 
ثة على خبلؾ بٌنهم فً وجوب الوصٌة أو ندبها، ولد وصؾ الزرلانً فً بالوالدٌن واأللارب من ؼٌر الور

هذا المول بؤنه تكلؾ ومشً فً ؼٌر سبٌل. والحك أن الوصٌة فً ؼٌر دٌن أو ودٌعة  2ٕٙ/ٕمناهل العرفان: 
مندوبة، فإن كانت فً صدر اإلسبلم كذلن فبل نسخ واآلٌة محكمة مخصوصة، وإن كانت الوصٌة فً صدر 

بل نزول آٌة الفرابض واجبة كما هو ظاهر اآلٌة والتعبٌر بلفظ }كُتَب{ فاآلٌة منسوخة، والندب إلى اإلسبلم ل
الوصٌة لؽٌر الورثة مؤخوذ من نصوص أخرى ؼٌر هذه اآلٌة، وهللا أعلم. انظر: أحكام المرآن البن العربً: 

، 1ٙٗ/ٔاسخ والمنسوخ للنحاس: ، تعلٌك د. البلحم على النٖٕٙ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٔ/ٔ
، اإلفصاح البن ٖ/ٗ، إحكام األحكام البن دلٌك: ٖٕ/2وانظر فً حكم الوصٌة: االستذكار البن عبد البر: 

. وأما ما حكاه الرازي فً مفاتٌح ٖٗ/ٙ، نٌل األوطار للشوكانً: 5ٖٓ/1، المؽنً البن لدامة: 2ٓ/ٕهبٌرة: 
أن هذه اآلٌة ؼٌر منسوخة وإنما هً مفسرة بآٌة الموارٌث والمعنى:  عن أبً مسلم األصفهانً من ٙٙ/٘الؽٌب: 

كتب علٌكم ما أوصى هللا به من تورٌث الوالدٌن واأللربٌن فمول عجٌب مردود، وهللا أعلم. انظر: تفسٌر ابن 
 . ٖٕٙ/ٔكثٌر: 
 ( أي المول الثانً.ٖ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٕٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .12ٖ/ٖ(:صٖٕٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)



 .(ٔ)والثالث : أنه ٌرٌد الثلث كله على لرابته ، وهذا لول طاوس
لال السعدي: " واعلم أن جمهور المفسرٌن ٌرون أن هذه اآلٌة منسوخة بآٌة الموارٌث،  

 وبعضهم ٌرى أنها فً الوالدٌن واأللربٌن ؼٌر الوارثٌن، مع أنه لم ٌدل على التخصٌص بذلن
دلٌل، واألحسن فً هذا أن ٌمال: إن هذه الوصٌة للوالدٌن واأللربٌن مجملة، ردها هللا تعالى إلى 

 .(ٕ)العرؾ الجاري"

ٌْكُْم{]البمرة:    .(ٖ)[، أي: "فرض علٌكم معشر المإمنٌن"1ٓٔلوله تعالى: } كُِتَب َعلَ
 .(ٗ)لال الصابونً:" أي فرض علٌكم"  

والتمدٌر واإلٌجاب والفرض والعزم، بالكتابة، ووجه  لال الراؼب: "وٌعبر عن اإلثبات 
ذلن: أن الشًء ٌراد، ثم ٌمال، ثم ٌكتب، فاإلرادة مبدأ، والكتابة منتهى، ثم ٌعبر عن المراد الذي 

 .(٘)هو المبدأ إذا أرٌد توكٌده بالكتابة التً هً المنتهى"

[، أي:" إِذا أشرؾ أحدكم على 1ٓٔلوله تعالى:} إِذا َحَضَر أََحَدكُُم اْلَمْوُت{]البمرة:  
 .(ٙ)الموت"

 .(2)لال البٌضاوي:" أي حضرت أسبابه وظهرت أماراته"  
لال الثعلبً:" ٌعنً اسباب الموت وآثاره وممدماته من العلل واألمراض ولم ٌرد  
 .(1)المعاٌنة"

 .(5)لال المراؼً: أي: "إذا حضرت أسباب الموت وعلله واألمراض المخوفة"  
سعدي: " أي: أسباب ]الموت[، كالمرض المشرؾ على الهبلن، وحضور أسباب لال ال   

 .(ٓٔ)المهالن"
 .(ٔٔ)ُمرض اإلنسان مرض الموت" إذا -وهللا أعلم  -لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "ٌرٌد بذلن   
لال الرازي: "لٌس المراد منه معاٌنة الموت، ألن فً ذلن الولت ٌكون عاجزا عن   

 .(ٕٔ)اإلٌصاء"
 [، وجهٌن1ٓٔ} إِذا َحَضَر أََحَدكُُم اْلَمْوُت{]البمرة:هل العلم فً تفسٌر لوله تعالى: وذكر أ  

(ٖٔ): 
األول: أن المراد حضور أمارة الموت، وهو المرض المخوؾ وذلن ظاهر فً اللؽة، ٌمال فٌمن  

لمن لارب البلد إنه لد وصل. وهذا اختٌار  ٌخاؾ علٌه الموت: إنه لد حضره الموت كما ٌمال
 .(ٗٔ)األكثرٌن

والثانً: أن المراد فرض علٌكم الوصٌة فً حالة الصحة بؤن تمولوا: إذا حضرنا الموت فافعلوا  
كذا لال الماضً: والمول األول أولى لوجهٌن أحدهما: أن الموصً وإن لم ٌذكر فً وصٌته 

                                                             

 .11ٖ/ٖ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1٘( تفسٌر السعدي:ٕ)
 .51ٕ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٕ٘ٗ( المفردات: ٘)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .ٙ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .51ٕ/ٔالمراؼً:  ( تفسٌر5)
 .1٘/ٔ( تفسٌر السعدي: ٓٔ)
 .ٖٙٓ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٖٕٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .ٖٕٔ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖٔ)
 .ٖٕٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٗٔ)



لظاهر، وإذا أمكن ذلن لم ٌجز حمل الكبلم على ؼٌره. الموت جاز والثانً: أن ما ذكرناه هو ا
 .(ٔ)وهذا لول األصم

لال الحافظ ابن حجر: " وتمدٌر اآلٌة: }ُكتَِب{ علٌكم }اْلَوِصٌَّةُ{ ولت حضور الموت،   
}كُتَِب{، أو }اْلَوِصٌَّةُ{ مبتدأ وخبره }ِللَواِلَدٌن{" (ٕ)وٌجوز أن تكون الوصٌة مفعول

(ٖ.) 
ًٌْرا {]البمرة: لوله  تعالى:    .(ٗ)[، أي:" ولد ترن ماالً"1ٓٔ} إِْن تََرَن َخ

 .(٘)لال البٌضاوي:" أي ماالً" 

 . (ٙ)لال المرطبً: "أي : ماال، ببل خبلؾ"  
ٌٍْر{]البمرة:    .(2)["2ٕٔلال الثعلبً:أي:" ماال، نظٌره لوله: }َوما تُْنِفمُوا ِمْن َخ
 .(1)الكثٌر عرفا"لال السعدي:"أي ماال، وهو المال   
 .(5)لال النسفً: أي:" ماالً كثٌراً"  
 .(ٓٔ)لال المراؼً:أي:" وتركتم ماال كثٌرا لورثتكم"  
 :(ٔٔ)واختلؾ فً لدر المال الذي ٌجب علٌه أن ٌوصً منه على ثبلثة ألاوٌل  

ٌْراً{، أن الخٌر ألؾ درهم  وهذا لول أحدها : أنه ألؾ درهم، تؤوٌبلً لموله تعالى :}إِن تََرَن َخ
 ًّ  .(ٖٔ)، ولتادة(ٕٔ)عل

 .(ٗٔ)والثانً : من ألؾ درهم إلى خمسمابة درهم ، وهذا لول إبراهٌم النخعً
، وأبً (٘ٔ)والثالث : أنه ؼٌر ممدر وأن الوصٌة تجب فً للٌل المال وكثٌره ، وهذا لول الزهري

 ، وؼٌرهم. (5ٔ)، وابن العربً(1ٔ)، والبٌضاوي(2ٔ)، ولد لال بذلن: الطبري(ٙٔ)مجلز
 : (ٕٓ)واحتجوا علٌه بوجهٌن  

األول: أن هللا تعالى أوجب الوصٌة فٌما إذا ترن خٌرا، والمال الملٌل خٌر، ٌدل علٌه المرآن 
 والمعمول:

                                                             

 .ٖٕٔ/٘( مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 ( أي: مفعول لم ٌسم فاعله. ٕ)
، مشكل إعراب المرآن ٕٓ-1ٔ/ٕر المحٌط ألبً حٌان: ، البحٙ٘ٗ-٘٘ٗ/ٔ( انظر: الدر المصون للسمٌن: ٖ)

، إعراب 25-21/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: 2ٙ-ٙٙ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 5ٔٔ/ٔلمكً: 
 . 1ٖٕ-1ٕٕ/ٔالمرآن للنحاس: 

 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .5ٕ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .2٘/ٕفسٌر الثعلبً:( ت2)
 .1٘( تفسٌر السعدي:1)
 .2ٗٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 5)
 .ٙٙ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
، وسبب خبلفهم: أن ذلن أمر نسبً ٌختلؾ 5٘ٗ/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)

، جامع البٌان ٖٕٙ/ٔبحسب اختبلؾ حال الرجل وكثرة عٌاله وللتهم. انظر: تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 
 وؼٌرها.  2ٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٖ٘-5ٖٗ/ٖللطبري: 

 .5ٖٗ/ٖ(:ص2ٕٗٙسٌر الطبري)( انظر: تفٕٔ)
 .5ٖٗ/ٖ(:ص2ٕ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٖ٘/ٖ(:ص25ٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٖٙ/ٖ(:ص1ٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ، وزاد المسٌر: ٕٖٕ/ٔ، والنكت والعٌون: 2ٔ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٙٔ)
 .5ٖٙ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 2ٔ)
 ،55/ٔالبٌضاوي: ( انظر: تفسٌر 1ٔ)
 .2ٔ/ٔ( انظر: أحكام المرآن: 5ٔ)
 .ٕ٘/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٓ)



أما المرآن: فموله تعالى: }فمن ٌعمل مثمال ذرة خٌرا ٌره * ومن ٌعمل مثمال ذرة شرا   
ت إلى من خٌر فمٌر{، ولوله:}َوَما تُْنِفمُوا ِمْن [، وأٌضا لوله تعالى: }لما أنزل1ـ  2ٌره{ ]الزلزلة: 

ٌْكُْم وَ  ٌٍْر ٌَُوؾَّ إِلَ ِ َوَما تُْنِفمُوا ِمْن َخ ٌٍْر فَؤِلَْنفُِسكُْم َوَما تُْنِفمُوَن إِالَّ اْبتِؽَاَء َوْجِه َّللاَّ أَْنتُْم اَل تُْظلَُموَن{ َخ
 [.2ٕٕ]البمرة : 

 ، والمال الملٌل كذلن فٌكون خٌرا.وأما المعمول: فهو أن الخٌر ما ٌنتفع به  
الحجة الثانٌة: أن هللا تعالى اعتبر أحكام الموارٌث فٌما ٌبمى من المال لل أم كثر، بدلٌل لوله 
تعالى: }للرجال نصٌب مما ترن الوالدان وااللربون وللنساء نصٌب مما ترن الوالدان 

وجب أن ٌكون األمر كذلن فً [ ف2وااللربون مما لل منه أو كثر نصٌبا مفروضا{ ]النساء: 
 الوصٌة.

هو لول الزهري ومن وافمه من أهل التفسٌر، وذلن إلطبلق اآلٌة  -وهللا أعلم-والراجح  
وعدم التمٌٌد فٌها بملة أو كثرة، ونِعَم هللا للٌلها وكثٌرها كلها خٌر وال شن، فـ"للٌَل المال وكثٌره 

ال خص منه شٌبًا فٌجوز أن ٌحال ظاهر إلى باطن. ٌمع علٌه }خٌٌر{، ولم ٌحّد هللا ذلن بحّدٍ ، و
ٌَّته وعنده ماٌل لّل ذلن أو كثر ، فواجٌب علٌه أن ٌوصً منه لمن ال ٌرثه من  فكّل من حضرته من

 .(ٔ)آبابه وأمهاته وألربابه الذٌن ال ٌرثونه بمعروؾ ، كما لال هللا جل ذكره وأمَر به"
[، " أي وجب علٌه اإِلٌصاء 1ٌِْٓٔن َواأْلَْلَرِبٌَن{ ]البمرة : لوله تعالى: }اْلَوِصٌَّةُ ِلْلَواِلدَ   

 .(ٕ)للوالدٌن واأللربٌن"
 .(ٖ)لال السعدي:أي:" فعلٌه أن ٌوصً لوالدٌه وألرب الناس إلٌه"  
 .(ٗ)لال المراؼً:أي:" أن توصوا للوالدٌن وذوى المربى"  
 :(٘) [، على ألوال1ٓٔلبمرة:اختلفوا فً تفسٌر لوله تعالى: } َواألْلَربٌَِن{]اولد   

أحدها: أنهم األوالد، فعلى هذا أمر هللا تعالى بالوصٌة للوالدٌن واألوالد وهو لول عبد الرحمن 

 .(ٙ)بن زٌد عن أبٌه، وهو لول المفسرٌن
 والثانً: أن المراد من األلربٌن من عدا الوالدٌن. وهو لول ابن عباس ومجاهد.

من ٌرث منهم ومن ال ٌرث، وهذا معنى لول من أوجب الوصٌة والثالث: أنهم جمٌع المرابات 
 للمرابة، ثم رآها منسوخة.

 والرابع: هم من ال ٌرثون من الرجل من ألاربه، فؤما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ.
والراجع أن " }االْلَربٌَِن{ جمع )األلرب(، وظاهره أنه )أفعل( تفضٌل ، فكل من كان  

فً هذا اللفظ، وألرب ما إلٌه الوالدان ، فصار ذلن تعمٌماً بعد تخصٌص ألرب إلى المٌت دخل 
، فكؤنهما ذكراً مرتٌن : توكٌداً وتخصٌصاً على اتصال الخٌر إلٌهما ، هذا مدلول ظاهر هذا 

 .(2)اللفظ"

[، " أي بما عرفه الشرع، وألره؛ وهو الثلث 1ٓٔلوله تعالى:}ِباْلَمْعُروِؾ{]البمرة:  
 .(1)فؤلل"
 .(5)ال ابن كثٌر:" أي : بالرفك واإلحسان"ل  
لال الصابونً:" أي بالعدل بؤن ال ٌزٌد على الثلث وأال ٌوصً لؤلؼنٌاء وٌترن   

 .(ٔ)الفمراء"

                                                             

 .5ٖٙ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .ٙٙ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٕٓ/ٕ، والبحر المحٌط: ٖٖٕ-ٕٖٕ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٘)
 .ٕٓ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: 2)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .5ٗٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)



ًّ دون الفمٌر"   لال أبو حٌان:" أي : ال ٌوصى بؤزٌد من الثلث ، وال للؽن
(ٕ). 

ى األبعد، دون لال السعدي:أي:" على لدر حاله من ؼٌر سرؾ، وال التصار عل 
 .(ٖ)األلرب، بل ٌرتبهم على المرب والحاجة، ولهذا أتى فٌه بؤفعل التفضٌل"

لال الثعلبً:" ٌعنً ال ٌزٌد على الثلث وال ٌوصً للؽنً وٌدع الفمٌر. كما لال ابن   
مسعود: الوصٌّة لؤلخل فاألخل أي األحوج فاألحوج"
(ٗ). 

 .(٘)فً نظر الناس للٌبل وال كثٌرا" لال المراؼً:أي" بشىء من هذا الخٌر ال ٌعدّ   
والمراد بـ}المعروؾ{ : "أن ٌوصً أللربٌه َوصٌَّةً ال تجحؾ بورثته، من ؼٌر إسراؾ   

وال تمتٌر، كما ثبت فً الصحٌحٌن أن سعدا لال : ٌا رسول هللا، إن لً ماال وال ٌرثنً إال ابنة 
ًْ مالً ؟ لال : "ال" لال :  فبالشَّْطر ؟ لال : "ال" لال : فالثلث ؟ لال : "الثلث، لً، أفؤوصً بثُلُثَ

 .(2)"(ٙ)والثلث كثٌر ؛ إنن أن تذر ورثتن أؼنٌاء خٌر من أن تذرهم عالة ٌتكففون الناس"
وفً صحٌح البخاري : أن ابن عباس لال : لو أن الناس َؼضوا من الثلث إلى الربع فإن   

 .(1)، والثلث كثٌر"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "الثلث
وروى اإلمام أحمد، عن أبً سعٌد مولى بنً هاشم، عن ذٌال بن عبٌد بن حنظلة،   

سمعت حنظلة بن حذٌم بن حنٌفة : "أن جده حنٌفة أوصى لٌتٌم فً حجره بمابة من اإلبل، فشّك 
بل، ذلن على بنٌه، فارتفعوا إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. فمال حنٌفة : إنً أوصٌت لٌتٌم لً بمابة من اإل

كنا نسمٌها المطٌبة. فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص، "ال ال ال. الصدلة : خمس، وإال فعَْشر، وإال فخمس عشرة، 
وإال فعشرون، وإال فخمس وعشرون، وإال فثبلثون، وإال فخمس وثبلثون، فإن أكثرت 

 .(5)فؤربعون". وذكر الحدٌث بطوله" 
 : (ٓٔ)[، وجهان من التفسٌر1ٓٔوٌحتمل لوله:} ِباْلَمْعُروِؾ{]البمرة:  

 أحدهما : بالعدل الوسط الذي ال بخس فٌه وال شطط .
 والثانً : ٌعنً بالمعروؾ من ماله دون المجهول .

 .(ٔٔ)[، أي:" حماً الزماً على المتمٌن هلل"1ٓٔلوله تعالى:} َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{]البمرة:  
 .(ٕٔ)على المتمٌن"لال سعٌد بن جبٌر:" ٌمول تلن الوصٌة حك   

 .(ٖٔ)ولال مماتل بن حٌان:"} حما على المتمٌن{، ٌعنً: المإمنٌن" 
 .(ٗٔ)لال المراؼً:" أي أوجب ذلن حما على المتمٌن لى المإمنٌن بكتابً" 
 .(٘ٔ)و)التموى(: "هً اتخاذ ما ٌمً من عذاب هللا بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه" 
ناه : من اتمى فً أمور الورثة أن ال ٌسرؾ ، وفً لال أبو حٌان:" }المتمٌن{ ، لٌل : مع 

األلربٌن أن ٌمّدم األحوج فاألحوج ، ولٌل : من اتبعوا شرابع اإلٌمان العاملٌن بالتموى لواًل 

                                                                                                                                                                               

 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٕٓ/ٕ( البحر المحٌط: ٕ)
 .1٘( تفسٌر السعدي: ٖ)
 .2٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٙٙ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .2ٓٓٔ/ٖ(:ص5ٕٔ٘( صحٌح البخااري)ٙ)
 .5٘ٗ/ٔكثٌر: ( تفسٌر ابن 2)
 (.2ٖٕٗ(صحٌح البخاري برلم )1)
 (.2ٙ/٘(المسند )5)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ(:صٙٓٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ(:صٙٓٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖٔ)
 .ٙٙ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٗٔ)
 .ٖٙٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)



وفعبلً ، وخصهم بالذكر تشرٌفاً لهم وتنبٌهاً على علو منزلة المتمٌن عنده ، ولٌل : من اتمى الكفر 
 .(ٔ)ومخالفة األمر"

[، ٌمتضً تخصٌص هذا 1ٓٔ: ظاهر الكبلم فً لوله:} َحمًّا َعلَى اْلُمتَِّمٌَن{]البمرة:وإن لٌل  
 التكلٌؾ بالمتمٌن دون ؼٌرهم.

 :(ٕ)فالجواب: من وجهٌن  
األول: أن المراد بموله: }حما على المتمٌن{ أنه الزم لمن آثر التموى، وتحراه وجعله طرٌمة له  

هذه اآلٌة تمتضً وجوب هذا المعنى على المتمٌن واإلجماع ومذهبا فٌدخل الكل فٌه الثانً: أن 
دل على أن الواجبات والتكالٌؾ عامة فً حك المتمٌن، وؼٌرهم، فبهذا الطرٌك ٌدخل الكل تحت 

 هذا التكلٌؾ؛ فهذا جملة ما ٌتعلك بتفسٌر هذه األٌة.
 الفوابد:
مااًل كثٌراً؛ لموله تعالى: } كتب من فوابد اآلٌة: وجوب الوصٌة للوالدٌن واأللربٌن لمن ترن  - ٔ

هل هذا منسوخ بآٌات الموارٌث؛ أم هو محكم، وآٌات  -رحمهم هللا  -علٌكم {؛ واختلؾ العلماء 
الموارٌث خصصت؟ على لولٌن؛ فؤكثر العلماء على أنه منسوخ؛ ولكن المول الراجح أنه لٌس 

واأللربٌن { مخصوص بما إذا  بمنسوخ؛ إلمكان التخصٌص؛ فٌمال: إن لوله تعالى: } للوالدٌن
كانوا وارثٌن؛ بمعنى أنهم إذا كانوا وارثٌن فبل وصٌة لهم اكتفاًء لما فرضه هللا لهم من 

 الموارٌث؛ وتبمى اآلٌة على عمومها فٌمن سوى الوارث.
ومن فوابد اآلٌة: جواز الوصٌة للصحٌح، والمرٌض، ومن حضره الموت؛ ولكن النصوص  - ٕ

 ه الموت ٌنمسم إلى لسمٌن:تدل على أن من حضر
 األول: من بمً معه عمله ووعٌه، فوصٌته نافذة حسب الشروط الشرعٌة.

 الثانً: من فمد وعٌه وعمله، فبل تصح وصٌته.
ومنها: جواز الوصٌة بما شاء من المال؛ لكن هذا ممٌد بحدٌث سعد بن أبً ولاص رضً  - ٖ

أتصدق بثلثً مالً؟ لال: ال؛ لال: فالشطر؟ لال: ال؛ لال: فالثلث؟ : »-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا عنه أنه لال للنبً 
؛ وعلى هذا فبل ٌزاد فً الوصٌة على ثلث المال؛ فتكون اآلٌة ممٌدة (ٔ)«لال: الثلث؛ والثلث كثٌر

 بالحدٌث.
ومنها: أن الوصٌة الواجبة إنما تكون فٌمن خلّؾ ماالً كثٌراً؛ لموله تعالى: } إن ترن خٌراً {؛  - ٗ
ؤما من ترن ماالً للٌبلً فاألفضل أن ال ٌوصً إذا كان له ورثة؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لسعد بن أبً ف

 .(ٕ)«إنن أن تذر ورثتن أؼنٌاء خٌر من أن تذرهم عالة ٌتكففون الناس»ولاص رضً هللا عنه: 
 ومنها: أن الوصٌة لٌست ممٌدة بجزء معٌن من المال؛ بل هً بالمعروؾ. - ٘
ومنها: أهمٌة صلة الرحم، حٌث أوجب هللا الوصٌة للوالدٌن واأللربٌن بعد الموت؛ ألن صلة  - ٙ

الرحم من أفضل األعمال الممربة إلى هللا؛ فهذه إحدى أمهات المإمنٌن أخبرت النبً صلى هللا 
 ؛(ٖ)«أما إنن لو أعطٌتها أخوالن كان أعظم ألجرن»علٌه وسلم: أنها أعتمت جارٌة لها؛ فمال: 

 فجعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص صلة الرحم أعظم أجراً من العتك.
ومنها: تؤكٌد وجوب الوصٌة على من ترن ماالً كثٌراً لمن ذُكر؛ وجه التوكٌد لوله تعالى: }  - 2

 حماً على المتمٌن {.

                                                             

 .ٕٓ/ٕالبحر المحٌط: ( ٔ)
 .ٖٖٕ/٘( انظر:مفاتٌح الؽٌب: ٕ)

، 5ٕ٘ٔ: رثاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص سعد بن خولة، حدٌث رلم ٖٙ، كتاب الجنابز، باب ٔٓٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .1ٕٙٔ[ ٘] 5ٕٓٗ: الوصٌة بالثلث، حدٌث رلم ٔ، كتاب الوصٌة، باب 5ٕٙوأخرجه مسلم ص

 المرجع السابك. (ٕ)
، واخرجه 5ٕٕ٘: هبة المرأة لؽٌر زوجها...، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الهبة، باب ٕٗٓرجه البخاري صأخ (ٖ)

[ ٗٗ] 2ٖٕٔ: فضل النفمة والصدلة على األلربٌن والزوج...، حدٌث رلم ٗٔكتاب الزكاة، باب  1ٖٙمسلم ص
555. 



تعالى: } ومنها: أن المتمٌن هم الذٌن ٌراعون فرابض هللا؛ ولذلن وجه الخطاب إلٌهم؛ لموله  - 1
 حماً على المتمٌن {.

 مـسؤلة:
 إذا لال لابل: كٌؾ ٌكون الوالدان ؼٌر وارثٌن؟.

 فالجواب: أن ذلن ممكن، مثل أن ٌكون األب، أو األم مخالفة فً الدٌن؛ فإنه ال ٌرث فتوصً له.
 كذلن بالنسبة لؤللربٌن فإنهم لد ال ٌرثون لحجبهم بمن هو أولى منهم.

 مـسؤلة ثانٌة:
لابل: إن هللا فرض لؤلب السدس مثبلً؛ ولؤلم السدس؛ وللزوجة الربع؛ وللزوج النصؾ؛ فإن لال 

وما أشبه ذلن؛ وهذا ٌمتضً أن ٌكون لهم فرضهم كامبًل؛ ومع تنفٌذ الوصٌة ٌنمص من فرضهم 
 بمدر الوصٌة؟.

فً  فالجواب: أن هللا بٌن أن حك الورثة من بعد وصٌة ٌوصى بها، أو دٌن؛ وعلى هذا فبل إشكال
 اآلٌة فً تمدٌر أنصباء الورثة؛ وهذا المول هو الذي تجتمع به األدلة.

 المرآن
َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم ) لُونَهُ إِن  ّللا  لَهُ بَْعَدَما َسِمعَهُ فَِإن َما إِثُْمهُ َعلَى ال ِذٌَن ٌُبَّدِ ({ ]البمرة : 1ٔٔ}فََمْن بَد 

ٔ1ٔ] 

 التفسٌر:
سمعها منه لبل موته، فإنما الذنب على َمن ؼٌَّر وبدَّل. إن هللا سمٌع فَمن َؼٌَّر وصٌة المٌت بعدما 

لوصٌتكم وألوالكم، علٌم بما تخفٌه صدوركم من المٌل إلى الحك والعدل أو الجور والحٌؾ، 
 وسٌجازٌكم على ذلن.

لَهُ بَْعَدَما َسِمعَهُ {]البمرة:   ة بعد ما [،" أي من ؼٌَّر هذه الوص1ٌٔٔلوله تعالى:} فََمْن بَدَّ

ًّ أو شاهد" علمها من وص
(ٔ). 

بعد ما سمع من المٌت، فلم ٌمض ، لال سعٌد بن جبٌر:" ٌمول: من بدل وصٌة المٌت 
 .(ٕ)وصٌته إذا كان عدال"

. وروي عن (ٖ)لال لتادة:" من بدل الوصٌه بعد ما سمعها، لال: إثم ما بدل علٌه" 
 مثل ذلن. (ٗ)الحسن
وصٌّة من األوصٌاء واألولٌاء أو الشهود، بعدما سمعه من لال الثعلبً:" أي فمن ؼٌّر ال 
 .(٘)المٌت"
لال البٌضاوي: أي :" ؼٌّره من األوصٌاء والشهودـ بَْعَد ما وصل إلٌه وتحمك عنده" 

(ٙ). 
ً للشرع، من   لال الزمخشري: أي:" فمن ؼٌّر اإلٌصاء عن وجهه، إن كان موافما

 .(2)وتحممه"األوصٌاء والشهود }بَْعَد ما َسِمعَهُ{ 
من وصٌته بالمعروؾ لوالدٌه أو  -لال الطبري:أي" فمن ؼٌَّر ما أوَصى به الموِصً  

بعد ما سمع الوصٌة ، فإنما إثم التبدٌل على من بَدَّل وصٌته" -ألربٌه الذٌن ال ٌرثونه 
(1). 

لال ابن عثٌمٌن:" أي فمن ؼٌّر اإلٌصاء من شاهد ووصّى، بعدما عمله، وعرؾ طرله   
بنمص، أو زٌادة، أو منعٍ؛ إن نمص فالضرر على الموصى له؛ وإن زاد  وتنفٌذه، والتؽٌٌر ٌكون"

 .(ٔ)فعلى الورثة؛ وإن منع فعلى الموصى له"
                                                             

 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٓٓ/ٔ(:ص2ٓٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .ٖٓٓ/ٔ(:ص1ٓٙٔابن أبً حاتم) ( أخرجهٖ)
 .ٖٓٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.1٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .ٕٕٗ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .5ٖٙ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)



 . أي ضمن التبدٌل.(ٕ)وٌدخل فً ذلن الكتمان لها" لال ابن كثٌر: "  
وٌحتمل أن ٌكون لال المرطبً: "و} َسِمعَهُ{ ٌحتمل أن ٌكون سمعه من الوصً نفسه،   

 .(ٖ)سمعه ممن ٌثبت به ذلن عنده، وذلن عدالن"
لال أهل العلم: "عبر بالسمع عن العلم؛ ألن السمع من الحواس الظاهرة؛ والعلم من   

أي فمن بدله بعد أن ٌعلمه علم الٌمٌن، كما لو سمعه بنفسه؛ ومعلوم أن العلم  -اإلدراكات الباطنة 
لد ٌكون بالكتابة؛ ولد ٌكون بالمشافهة، والسماع؛ ولد ٌكون  بالوصٌة ال ٌتولؾ على السماع؛
 .(ٗ)بشهادة الشهود؛ وما إلى ذلن"

لَهُ{]البمرة:وفً عود الكناٌة فً     :(٘)[، ثبلثة أوجه1ٔٔلوله تعالى: }فََمْن بَدَّ
أحدها: أن الكناٌة تعود إلى )اإلٌصاء(؛ ألن الوصٌةَ فً معنى اإلٌصاء، ودالة علٌه، كموله: 

 [ أي: وعظ.2ٕ٘فََمْن َجاَءهُ َمْوِعَظةٌ{ ]البمرة: }
ٌْكُْم{: فرض علٌكم، فكؤنه  والثانً: ولٌل: أنها راجعة إلى الحكم والفرض، إذ كان تؤوٌل }كُتَِب َعلَ

 لال: فمن بدل فرض هللا، فٌدل }كُِتَب{ على الَكتِْب فٌُْكنى عنه.
 لول أو فعل. والثالث: ولٌل: الكناٌة تعود إلى معنى الوصٌة، وهو

لُونَهُ {]البمرة:   [، أي: "إنما اإلثم على المبدل 1ٔٔلوله تعالى:} فَإِنََّما إِثُْمهُ َعلَى الَِّذٌَن ٌُبَّدِ
 .(ٙ)المؽٌر، ولد بربت منه ذمة الموصى وثبت له األجر عند ربه"

 .(2)لال ابن عباس:" ولد ولع أجر المٌت على هللا، برئ من إثمه" 
 ،(1)جبٌر:" }فإنما إثمه{، ٌعنً: إثم ذلن"لال سعٌد بن  

 .(5)"}على الذٌن ٌبدلونه{، ٌعنً: الوصً، وبرئ منه المٌت"
لال البٌضاوي: أي:" فما إثم اإِلٌصاء المؽٌر أو التبدٌل، إال على مبدلٌه ألنهم الذٌن  

 .(ٓٔ)خافوا وخالفوا الشرع"
إما مٌبلً أو خٌانة ، وللمٌت  لال الماوردي:" أي: ٌسمعونه وٌَْعِدلون به عن مستحمه ، 

أجر لصده وثواب وصٌته ، وإن ؼٌُّرت بعده "
(ٔٔ). 

لال الزمخشري:أي:" فما إثم اإلٌصاء المؽٌر أو التبدٌل إال على مبّدلٌه دون ؼٌرهم من  
 .(ٕٔ)الموصى والموصى له، ألنهما برٌان من الحٌؾ"

ألنهم خانوا وخالفوا حكم لال الصابونً:" أي إِثم هذا التبدٌل على الذٌن بّدلوه   
 .(ٖٔ)الشرع"

لال المرطبً: أي: "إن هذا الموصً إذا ؼٌر الوصٌة أو لم ٌجزها على ما رسم له فً   
 .(ٗٔ)الشرع فعلٌه اإلثم"

                                                                                                                                                                               

 .5ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .5٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .1ٕٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .ٖٓٔ-5ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
/ ٔ، "معانً المرآن" للزجاج 2ٙ، وتفسٌر ؼرٌب المرآن" البن لتٌبة ص ٓ٘٘/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)

 .1٘/ ٕ، "تفسٌر الثعلبً" 52ٖ-5ٖٙ/ ٖ، "تفسٌر الطبري" ٕٔ٘
 .1٘/ٔ، وتفسٌر السعدي: ٖٓٓ/ٔ( انظر: تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٖٔٓ/ٔ(:ص5ٓٙٔ)( أخرجه ابن أبً حاتم2)
 .ٖٔٓ/ٔ(:صٓٔٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٔٓ/ٔ(:صٓٔٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)5)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٓٔ)
 .ٖٖٕ/ٔ( النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)
 .٘ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .1ٕٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗٔ)



َ َسِمٌٌع َعِلٌٌم{]البمرة:   [،" أي: إن هللا "سمٌع لمول الموِصً ، علٌم 1ٔٔلوله تعالى:} إِنَّ َّللاَّ
 .(ٔ)بفعل الوصً
 .(ٕ)ٌد بن جبٌر:" }إن هللا سمٌع علٌم{، ٌعنً: الوصٌة للمٌت، علٌم بها"لال سع 
 .(ٖ)لال الثعلبً: أي:" }َسِمٌٌع{ لوصاٌاكم، }َعِلٌٌم{ بنٌّاتكم" 
 .(ٗ)لال البٌضاوي:" وعٌد للمبدل بؽٌر حك" 
لال الواحدي: أي:" لد سمع ما لاله الموصً }َعِلٌٌم{ بنٌته وما أراد، وعلٌم بما ٌفعله  
 .(٘)الوصً"

لال السعدي: أي" ٌسمع سابر األصوات، ومنه سماعه لممالة الموصً ووصٌته، فٌنبؽً   
له أن ٌرالب من ٌسمعه وٌراه، وأن ال ٌجور فً وصٌته، } َعِلٌٌم { بنٌته، وعلٌم بعمل الموصى 

صى إلٌه إلٌه، فإذا اجتهد الموصً، وعلم هللا من نٌته ذلن، أثابه ولو أخطؤ، وفٌه التحذٌر للمو
. على ما فعله، فلٌحذر من هللا، هذا ٔ٘٘/ٖمن التبدٌل، فإن هللا علٌم به، مطبللتفسٌر البسٌط: 

 .(ٙ)حكم الوصٌة العادلة
لال الطبري:" }إن هللا سمٌع{ لوصٌتكم التً أمرتكم أن تُوصوا بها آلبابكم وأمهاتكم   

من فعل ذلن بالمعروؾ ، أم  وألربابكم حٌن توصون بها ، أتعدلون فٌها على ما أِذنت لكم
تَحٌفون فتمٌلون عن الحك وتجورون عن المصد ؟ }علٌم{ بما تخفٌه صدوركم من المٌل إلى 

ٌْؾ"  .(2)الحك ، والعدل ، أم الجور والح
 الفوابد:
ٌِّر بعده ُكتب له - ٔ ما أراد؛ لموله تعالى: } فإنما إثمه  من فوابد اآلٌة: أن من فعل الخٌر، ثم ؼُ

 ن ٌبدلونه {.على الذٌ
ومنها: أن من بدل الوصٌة جهبلً فبل إثم علٌه؛ لموله تعالى: } بعد ما سمعه {؛ وٌإخذ من  - ٕ
أنه لو تصرؾ فً الوصٌة تصرفاً خطؤً وهو معتمد أنه على صواب  -بل من باب أولى  -هذا 

ٌكن هنان فإنه ال ضمان علٌه؛ ألنه ُمَولَّى على التصرؾ فٌها؛ فإذا أخطؤ فبل ضمان إذا لم 
.  تفرٌط، أو تعّدٍ

ومنها: تحرٌم تؽٌٌر الوصٌة؛ لموله تعالى: } فإنما إثمه على الذٌن ٌبدلونه {؛ فٌجب العمل  - ٖ
 بوصٌة الموصً على حسب ما أوصى إال أن ٌكون جنفاً أو إثماً.

الصفة؛ ؛ وما تضمناه من « العلٌم»و « السمٌع»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - ٗ
أو الحكم؛ والعلٌم  -والحكم الذي هو األثر؛ فالسمٌع اسم؛ والسمع صفة؛ وكونه ٌسمع هو األثر 

 كذلن.
ومنها: إحاطة هللا عز وجل بكل أعمال الخلك؛ ألن لوله تعالى: } سمٌع علٌم { ذكر عمب  - ٘

نه {؛ وهذا ٌدل على التهدٌد فً لوله تعالى: } فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذٌن ٌبدلو
 أن هللا ٌسمع، وٌعلم ما ٌبدله الوصً.

ومنها: الرد على الجبرٌة، وعلى المدرٌة؛ فالجبرٌة ٌمولون: إن اإلنسان مجبر على عمله،  - ٙ
وال لدرة له، وال اختٌار؛ فؤنكروا حكمة هللا تعالى؛ ألنه إذا لٌل بهذا المول الباطل انتفت حكمة 

والعماب؛ وصار من فعل ما أمر به، أو ترن ما نُهً عنه لٌس أهبًل  األمر، والنهً، والثواب،
على  -للمدح؛ ألنه كاآللة لٌس عنده لدرة، وال اختٌار؛ وكذلن أبطلوا حكمة هللا فً الجزاء؛ ألنه 

                                                             

 .ٖٖٕ/ٔ( النكت والعٌون:ٔ)
 .ٖٔٓ/ٔ(:صٓٔٙٔاتم)( أخرجه ابن أبً حٕ)
 .1٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
(٘ ) 
 .1٘/ٔ( تفسٌر السعدي: ٙ)
 .55ٖ/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)



ٌجزي المحسن وهو ؼٌر محسن؛ وٌعالب العاصً وهو ؼٌر عاٍص؛ والرد علٌهم فً  -أصلهم 
 فؤضاؾ التبدٌل إلى اإلنسان.لوله تعالى: } فمن بدله {؛ 
؛ «إن اإلنسان مستمل بعمله، وال تتعلك به إرادة هللا، وال لدرته، وال خلمه»وأما المدرٌة فٌمولون: 

؛ «إن أفعال العبادة ؼٌر معلومة هلل، وال مكتوبة عنده»وؼبلتهم ٌنكرون العلم والكتابة، ٌمولون: 
 ٌعلم شٌباً مما نفعله؛ إال إذا ولع علمه بعد لم ٌكن هللا -إن األمر أُنُؾ أي مستؤنؾ »ولالوا: 

 ؛ وجه الرد علٌهم إثبات العلم هلل.«رإٌته، أو سمعه
لال الشافعً، وؼٌره من السلؾ: ناظروا المدرٌة بالعلم؛ فإن ألروا به ُخصموا؛ وإن أنكروه 

لالوا: إنه ٌعلم لكن  كفروا؛ فإما إذا لالوا: إن هللا ال ٌعلم فكفرهم واضح لتكذٌبهم المرآن؛ وأما إذا
ال ٌمدرها، وال ٌخلمها، لٌل لهم: هل ولعت على وفك معلومه، أو على خبلؾ معلومه؟ سٌمولون: 

 وفك معلومه لزم أن تكون مرادةً له؛ وإال لما ولعت. ؛ وإذا كان على«على وفك معلومه»
ن جوانب المدر؛ فالحاصل أن فً اآلٌة رداً على المدرٌة، والجبرٌة؛ وكل منهم ؼبل فً جانب م

فالجبرٌة ؼلو فً إثبات المدر، وفرطوا فً أفعال العباد؛ والمدرٌة ؼلو فً إثبات فعل العبد، 
وفرطوا فً علم هللا، وإرادته؛ والوسط هو الخٌر؛ فؤهل السنة، والجماعة ٌثبتون هلل العلم، 

تابع إلرادة هللا؛ وخلمه لكن ذلن  -والكتابة، والمشٌبة، والخلك؛ كما ٌثبتون لئلنسان إرادة، ولدرة 
 ؛ وتفاصٌل ذلن مبسوط فً علم العمابد.-

 المرآن
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم ) ٌِْه إِن  ّللا  ٌْنَُهْم فَاَل إِثَْم َعلَ ({ 1ٕٔ}فََمْن َخاَؾ ِمْن ُموٍص َجنَفًا أَْو إِثًْما فَأَْصلََح بَ

 [1ٕٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

ًَ ولت فَمن علم ِمن موٍص مٌبل عن الحك فً وصٌ ته على سبٌل الخطؤ أو العمد، فنصح الموص

الوصٌة بما هو األعدل، فإن لم ٌحصل له ذلن فؤصلح بٌن األطراؾ بتؽٌٌر الوصٌة؛ لتوافك 
 الشرٌعة، فبل ذنب علٌه فً هذا اإلصبلح. إن هللا ؼفور لعباده، رحٌم بهم.

واألوصٌاُء ٌمضون فً سبب نزول اآلٌة : لال الواحدي:" لال الكلبً: كان األولٌاُء  
وصٌة المٌت بعد نزول هذه اآلٌة وإن كانت مستؽرلة للمال، فؤنزل هللا لوله تعالى: }فََمْن َخاَؾ 

 .(ٔ)ِمْن ُموٍص َجنَفًا{ أي: خشً، ولٌل: علم"
وذكره الثعلبً فً تفسٌره، لكنه لال: "ثم نسختها هذه اآلٌة: }فََمْن َخاَؾ ِمْن ُموٍص  
 .(ٕ)َجنَفًا{"
 .(ٖ)عبد الرزاق فً المصنؾ، عن سفٌان الثوري نحوهوروى  

[، أي: فمن علم وتولع 1ٕٔلوله تعالى: } فََمْن َخاَؾ ِمْن ُموٍص َجنًَفا أَْو إِثًْما {]البمرة:   
 .(ٗ)وظن مٌبلً فً الوصٌة خطؤ  أو مٌبلً فٌها عمداً 

 . (٘)لال الزجاج:" أي مٌبل، أو إثما، أو لصدا إلثم"  
ٌْبلً إلى جهة العمِد ؛ بؤن زاَد لال الطبرا   ٌْبلً عن الحّكِ على جهِة الخطؤ، أو َم نً: "أي َم

فً الوصٌِة على الثُّلث ؛ أو ألرَّ بؽٌِر الواجٍب ؛ أو َجَحَد حمّاً علٌه "
(ٙ). 

لال السعدي: أي:")الجنؾ(: خو المٌل بالوصٌة عن خطؤ، من ؼٌر تعمد، و)اإلثم(: وهو   
 .(2)التعمد لذلن"

                                                             

 .ٔ٘٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .5ٗٔ/ ٔ، وذكره البؽوي ٓٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .15/ 5( انظر: المصنؾ: ٖ)
 .2ٖٖ/ٔ( انظر: تفسٌر البماعً: ٗ)
 .ٕٔ٘/ٔ( معانً المرآن: ٘)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الطبراٌن: ٙ)
، لسان العرب البن منظور: 5ٖٖٔ/ٗ، الصحاح للجوهري: 1ٙٗ/ٔ( انظر: معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: 2)
، جامع المسٌر البن الجوزي: ٕٔ٘/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 2ٖ، تفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 2ٓٓ/ٔ



ذا )الخطؤ(، "ٌشمل أنواع الخطؤ كلها، بؤن زاد وارثا بواسطة أو وسٌلة، كما إذا وه  
ًّ محاباة، أو أوصى البن ابنته لٌزٌدها، أو نحو ذلن من الوسابل، إما  أوصى ببٌعه الشًَء الفبُلن
 ًّ  -مخطبًا ؼٌر عامد، بل بطبعه ولوة شفمته من ؼٌر تبصر، أو متعمًدا آثًما فً ذلن، فللوص

أن ٌصلح المضٌة  وٌعدَل فً الوصٌة على الوجه الشرعً. وٌعدل عن الذي  -لة هذه والحا
أوصى به المٌت إلى ما هو ألرب األشٌاء إلٌه وأشبه األمور به جمعا بٌن ممصود الموصً 

 -فبٌنه -والطرٌك الشرعً. وهذا اإلصبلح والتوفٌك لٌس من التبدٌل فً شًء. ولهذا عطؾ هذا 
 .(ٔ)علم أّن هذا لٌس من ذلن بسبٌل، وهللا أعلم"على النهً لذلن، لٌ

 :(ٕ)[، ٌحتمل وجهان1ٕٔولوله: }خاؾ{]البمرة:   
 أحدهماأنه بمعنى )خشً(.

وتفسٌر اآلٌة: "من َحَضر َمِرًٌضا وهو ٌُوصً، فخاؾ أن ٌخطا فً وصٌته فٌفعل ما   
ٌُصلح بٌنه وبٌن ورثته، بؤن لٌس له، أو ٌتعمد جوًرا فٌها فٌؤمر بما لٌس له، فبل َحَرَج علٌه أن 

 .(ٗ(")ٖ)ٌؤمره بالعدل وهذا لول مجاهد
، ومنه لَْوِلِه تَعَالَى : } إِالَّ أَن ٌََخافَآ أاَلَّ ٌُِمٌَما (٘)والثانً: أنه بمعنى :)علم(. لاله سعٌد بن جبٌر

 [ أي إال أْن ٌَْعلََما.5ٕٕ{]البمرة : 
أو حاؾ فٌها متعمًدا، فبل َحَرَج على من علم  وتفسٌر اآلٌة: أن " المٌت إذا أخطؤ فً وصٌته،

ًّ أو والً أمر  ًّ أو وص ذلن أن ٌُؽٌََِّره، وٌصلح بعد موتِه بٌن ورثته وبٌن الُموَصى لهم، من ول
المسلمٌن، وٌردَّ الوصٌَة إلى العدل. وهذا معنى لول ابن عباس
 .(5)"(1)، والربٌع(2)، ولتادة(ٙ)

ٌة( ٌستعمبلن بمعنى العلم؛ ألن فً الخشٌة والمخافة لال الواحدي: "و)الخوؾ( و)الخش 
طرفًا من العلم؛ ألن المابل إذا لال: أخاؾ أن ٌمع أمر كذا، كؤنه ٌمول: أعلم، وإنما ٌخاؾ لعلمه 

[ أي: 1ٓبولوعه، فاستعمل الخوؾ فً العلم، لال هللا تعالى: }َفَخِشٌنَا أَْن ٌُْرِهمَُهَما{ ]الكهؾ: 

[ ولوله: }إِالَّ أَْن ٌََخاَفا ْٔ٘ر بِِه الَِّذٌَن ٌََخافُوَن أَْن ٌُْحَشُروا إِلَى َربِِّهْم{ ]األنعام: علمنا، ومنه }َوأَْنذِ 
 .(ٓٔ)["5ٕٕأاَلَّ ٌُِمٌَما{ ]البمرة: 

 : (ٔٔ)[، تؤوٌبلن1ٕٔوفً لوله تعالى :}َجَنفاً أَْو إِثْماً{]البمرة:  
، (ٔ)، والضحان(ٖٔ)، والسدي(ٕٔ)ول ابن عباسأحدهما : أن الجنؾ الخطؤ ، واإلثم العمد ، وهذا ل

 .  (ٙ)، وطاوس(٘)، وعطٌة(ٗ)، وإبراهٌم(ٖ)، والربٌع(ٕ)ومجاهد

                                                                                                                                                                               

، أنوار التنزٌل للبٌضاوي: 1٘ٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٖٗ/ٔفرد الكشاؾ للزمخشري: ، الم1ٖٔ/ٔ
 ، وؼٌرها.ٓٓٔ/ٔ
 .5ٙٗ-5٘ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
، وتفسٌر ٖٔٓ/ ٔ، "تفسٌر ابن أبً حاتم: 2ٙ، وتفسٌر ؼرٌب المرآن: 5ٕٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)

 .ٙٙ/ ٘، والتفسٌر الكبٌر: 5ٗٔ/ ٔوتفسٌر البؽوي:  ،51/ ٕ، "المحرر الوجٌز" 1ٕٓ/ ٕالثعلبً: 
إلى عبد  ٕٖٓ/ ٔ،  وعزاه فً "الدر" 55ٖ/ٖ(:ص5ٕٔٙ، وٌنظر: "تفسٌر الطبري)5ٙ/ ٔ(تفسٌر مجاهد" ٖ)

 بن حمٌد، وهذا اختٌار الطبري.
 .ٖ٘٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٖٔٓ/ٔ(:صٓٔٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٓٓٗ/ٖ(:ص5ٕٕٙبري)( انظر: تفسٌر الطٙ)
، والجصاص 5ٙ/ ٔ.و رواه عنه عبد الرزاق فً "تفسٌره" ٔٓٗ-ٓٓٗ/ٖ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)

 .2ٔٔ/ ٔفً "أحكام المرآن" 
 .ٖٖٓ/ ٔ، وذكره ابن أبً حاتم ٔٓٗ/ٖ(:ص5ٕ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٖ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
، ٖٔٓ/ ٔ، "تفسٌر ابن أبً حاتم" 2ٙوانظر: "تفسٌر ؼرٌب المرآن" ص ، ٕ٘٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)

 .ٙٙ/ ٘، "التفسٌر الكبٌر" 5ٗٔ/ ٔ، "البؽوي" 51/ ٕ، "المحرر الوجٌز" 1ٕٓ/ ٕ"الثعلبً" 
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .1ٓٗ-2ٓٗ/ٖ(:ص2ٔ1ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٙٓٗ/ٖ(:ص2ٕٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)



والثانً : أن الجنؾ المٌل، واإلثم أن ٌكون لد أثم فً أَثَرِة بعضهم على بعض ، وهذا لول 
   . (1)،وابن زٌد(2)وعطاء

، أي: الجوُر (5) جنفاً إذا مال وجاروفً اللؽة العربٌة كلمة )الجنؾ(: من جنؾ ٌجنؾ   
ثٍْم{ ]المابدة:  ٌَْر ُمتََجانٍِؾ إِلِ  :(ٓٔ)[، ومنه لول الشاعرٖوالعدول عن الحك، لال تعالى: }َؼ

ٌْنَا        َوإِنَّا ِمْن ِلمَابِِهُم لَُزوُر    هُُم الَمْولَى َوإِْن َجنَفُوا َعلَ
. ومنه لول (ٔٔ)مال علٌه وَجار َجنًفاٌمال منه : َجنؾ الرجل على صاحبه ٌَجنَؾ،  إذا 

 :(ٕٔ)األعشى
 تجانؾ عن حجر الٌمامة نالتً            وما لصدت من أهلها لسوابكا 

ٌْنَُهْم {]البمرة :   [، أي: "فؤصلح بٌن الموصً والموَصى 1ٕٔلوله تعالى:} فَؤَْصلََح بَ
 . (ٖٔ)له"

فٌها، فلٌس على األولٌاء  لال ابن عباس:" ٌمول: إذا أخطؤ المٌت فً وصٌته أو خاؾ 
 .(ٗٔ)حرج أن ٌردوا خطؤه إلى الصواب"

وروي عن أبً العالٌة وطاوس والحسن وإبراهٌم وسعٌد بن جبٌر ولتادة والربٌع بن  
 .(٘ٔ)أنس ومماتل بن حٌان، نحو ذلن

 .(ٙٔ)لال الثعلبً: "أي عمل باإلصبلح بٌن الموصى لهم" 

 .(2ٔ)لهم بإجرابهم على طرٌك الشرعلال الزمخشري: "أي بٌن الموصً والموصً   
 .(1ٔ)لال الطبرانً: " بؤن ردَّ الوصٌةَ إلى المعروِؾ الذي أمَر هللاُ به"   
لال الواحدي:" ٌرٌد: بٌن الورثة والمختلفٌن فً الوصٌة، وهم الُموَصى لهم. وسٌاق   

 .(5ٔ)اآلٌة وذكر الوصٌة ٌدل علٌهم، فكنى عنهم"
: }أصلح{، ٌدل على أن الصلح ٌكون بٌن الورثة ولال الكسابً والفراء: "لوله 

والُموَصى لهم، لال الكسابً: ألّن أصلح ال ٌكون على واحد، ال تمول: أصلحت بٌنَه، ولكن 
 .(ٔ)بٌنهما، أو بٌنهم"

                                                                                                                                                                               

 .ٙٓٗ/ٖ(:ص2ٓ1ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٓٗ-ٙٓٗ/ٖ(:ص2ٕٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٓٗ/ٖ(:ص2ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓٗ/ٖ(:ص2ٕٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٓٗ/ٖ(:ص2ٕٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٓٗ/ٖ(:ص2ٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٓٗ/ٖ(:ص2ٓ5ٕ(، و)2ٓ2ٕ(، و)2ٕٓٙ(،و)2ٕٓ٘الطبري)( انظر: تفسٌر 2)
 .2ٓٗ/ٖ(:ص2ٔ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1٘/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
،  2ٙ،  ٙٙ( البٌت لعامر الخصفً، من بنً خصفة بن لٌس عبلن. انظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة : ٓٔ)

لعم ، وألام المفرد ممام الجمع ، وأراد " ، واللسان )جنؾ( )ولً( . والمولى : ابن ا 5ٕٔومشكل المرآن : 
المولى " ، لال أبو عبٌدة هو كموله تعالى : )ثُمَّ ٌُْخِرُجكُْم ِطْفبًل( وزور جمع أزور : وهو المابل عن الشًء . 

 ٌمول : هم أبناء عمنا ، ونحن نكره أن نبللٌهم فنماتلهم ، لما لهم من حك الرحم .
 .٘ٙ/ ٘، والتفسٌر الكبٌر: 1ٓٔوالمفردات:  ،٘ٓٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)
  .، وفٌه: عن جل، و: ما لصدت من أهلها1ٕٔ(دٌوان األعشً: ٕٔ)
 .ٙٓٔ-٘-ٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ(:ص5ٔٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘ٔ)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:ٙٔ)
 .ٕٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: 2ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 1ٔ)
 .ٖ٘٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5ٔ)



ٌِْه{ ]البمرة :     .(ٕ)[، أي:" فبل ذنب علٌه بهذا التبدٌل"1ٕٔلوله تعالى:}فَبل إِثَْم َعلَ
. وروي (ٖ)ٌمول: رده الوصً إلى الحك بعد موته فبل إثم علٌه" لال الربٌع بن أنس:" 

 .(ٗ)عن سعٌد بن جبٌر وعطاء بن أبً رباح ومماتل بن حٌان، نحو ذلن

ٌِْه حٌنبذ، ألن تبدٌله تبدٌل باطل إلى حك ذكر من ٌبدل    لال الزمخشري: أي: "فَبل إِثَْم َعلَ
 .(٘)ٌإثم" بالباطل، ثم من ٌبدل بالحك لٌعلم أن كل تبدٌل ال

لال الواحدي:" إنما لال للمتوسط لئلصبلح: لٌس علٌه إثم، ولم ٌمل فله األجر؛ ألنه ذكر   
 .(ٙ)إثم التبدٌل، ونفى اإلثم عن المصلح، لٌبٌن أنه لٌس بمبدل"

لال الثعلبً:" أي: ألنه إنما ٌمصد إلى إصبلح بعد أن ٌكون الموصً لد جعل الوصٌة  
هللا فإذا ردها الموصى إلٌه إلى المعروؾ، فمد ردها إلى ما أمر هللا  بؽٌر المعروؾ مخالفا ألمر

 .(2)به"

َل ؛ خاَؾ األوصٌاُء من التبدٌِل، فكانوا ٌنفذوَن وصٌَة    لال الطبرانً: " ِلما توعََّد هللاُ المبّدِ
اإلثم فً تبدٌِل المٌت وإن جاَر فً وصٌتِه واستؽرلت كلَّ الماِل، فؤنزَل هللاُ هذه اآلٌة وبٌَّن أن 

ًُّ من باطٍل إلى حّكٍ على طرٌك اإلصبلِح فهو محسٌن فبل أثَم  ٌَّر الوص الحّكِ بالباطل، وإذا ؼ
 .(1)علٌه"
وٍص َجنَفاً أَْو إِثْماً فَؤَْصلََح بٌَنَُهم فَبل إِثَْم   واختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:} فََمْن َخاَؾ ِمن مُّ

ٌِْه{ ]البمرة:  :(5)ألاوٌل[، على خمسة 1َٕٔعلَ
أحدها : أن تؤوٌله فمن حضر مرٌضاً ، وهو ٌوصً عند إشرافه على الموت ، فخاؾ أن ٌخطا 
فً وصٌته ، فٌفعل ما لٌس له أو أن ٌتعمد َجْوراً فٌها ، فٌؤمر بما لٌس له ، فبل حرج على من 

وهذا لول حضره فسمع ذلن منه ، أن ٌصلح بٌنه وبٌن ورثته ، بؤن ٌؤمره بالعدل فً وصٌته ، 
 .(ٓٔ)مجاهد

والثانً : أن تؤوٌلها فمن خاؾ من أوصٌاء المٌت جنفاً فً وصٌته ، فؤصلح بٌن ورثته وبٌن 
ًَ به لهم حتى رد الوصٌة إلى العدل ، فبل إثم علٌه ، وهذا لول ابن  الُموَصى لهم فٌما أُوِص

 .(ٕٔ)، ولتادة (ٔٔ)عباس
ً أو إ ثماً فً عطٌته لورثته عند حضور أجله ، والثالث : أن تؤوٌلها فمن خاؾ من موص جنفا

 .(ٖٔ)فؤعطى بعضاً دون بعض ، فبل إثم علٌه أن ٌصلح بٌن ورثته فً ذلن ، وهذا لول عطاء
والرابع : أن تؤوٌلها فمن خاؾ من موٍص جنفاً ، أو إثماً فً وصٌته لؽٌر ورثته ، بما ٌرجع نفعه 

 . (ٗٔ)ول طاووسإلى ورثته فؤصلح بٌن ورثته ، فبل إثم علٌه ، وهذا ل

                                                                                                                                                                               

 .ٔٔٔ/ ٔ، وانظر: معانً المرآن للفراء: ٗ٘٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٖٖٓ/ٔ(:صٕٓٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٖٖٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .ٖٓٔ/ٔالنسفً: ، وانظر: تفسٌر ٕٕٗ/ٔ(  الكشاؾ: ٘)
 ، وذكر أربعة أوجه.2ٙ/٘، وانظر: التفسٌر الكبٌر:ٗ٘٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 1)
 .ٖٖ٘-ٖٖٗ/ٔ، والنكت والعٌون:ٕٓٗ- 51ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .ٓٓٗ-55ٖ/ٖ(:ص5ٕٔٙ(، و)5ٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٓٓٗ/ٖ(:ص5ٕٕٙنظر: تفسٌر الطبري)( أٔ)
 .ٓٓٗ/ٖ(:ص5ٖٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٓٗ/ٖ(:ص55ٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٓٗ/ٖ(:ص2ٕٓٔ(، و)2ٕٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)



والخامس : أن تؤوٌلها فمن خاؾ من موٍص آلبابه وألربابه جنفاً على بعضهم لبعض ، فؤصلح 
 . (ٔ)بٌن اآلباء واأللرباء ، فبل إثم علٌه ، وهذا لول السدي

والصواب فً تفسٌر اآلٌة، هو أن ٌوصً لوالدٌه واأللربٌن الذٌن الٌرثونه بؤكثر مما   
لم ٌؤذن به هللا، وذلن بؤن ٌوصً "مما جاوز الثلث أو بالثلث كله،  ٌجوز له فً الوصٌة، مما

وفً المال للة، وفً الَوَرثة كثرةٌ فبل بؤس على من حضره أن ٌصلح بٌن الذٌن ٌُوَصى لهم، 
فه ما أباح هللا له فً  وبٌن ورثة المٌت، وبٌن المٌت، بؤن ٌؤمَر المٌت فً ذلن بالمعروؾ وٌعّرِ

لوصٌة فً ماله، وٌنهاه أن ٌجاوز فً وصٌته المعروؾ الذي لال هللا ذلن وأذن له فٌه من ا
تعالى ذكره فً كتابه : " كُتب علٌكم إذا حضر أحدكم الموُت إن ترن خًٌرا الوصٌة للوالدٌن 
واأللربٌن بالمعروؾ "، وذلن هو " اإلصبلح " الذي لال هللا تعالى ذكره : " فؤصلح بٌنهم فبل 

كان فً المال فَْضل وكثرةٌ وفً الورثة لِلة، فؤراد أن ٌمتصر فً وصٌته  إثم علٌه " . وكذلن لمن
لوالدٌه وألربٌه عن ثلثه، فؤصلح من َحضَره بٌنه وبٌن ورثته وبٌن والدٌه وألربٌه الذٌن ٌرٌد أن 
ٌوصى لهم، بؤن ٌؤمر المرٌض أن ٌزٌد فً وصٌته لهم، وٌبلػ بها ما َرّخص هللا فٌه من الثلث. 

 هو من اإلصبلح بٌنهم بالمعروؾ.فذلن أًٌضا 
وإنما اخترنا هذا المول، ألن هللا تعالى ذكره لال :}فمن َخاؾ من موص َجنفًا أو إثًما{،   

ٌعنً بذلن : فمن خاؾ من موص أن ٌَْجنَؾ أو ٌَؤثم. فخوُؾ الجنؾ واإلثم من الموصً، إنما هو 
ه للخوؾ منه بؤن ٌَجنؾ أو ٌؤثم، بل كابن لبل ولوع الجنؾ واإلثم، فؤما بعد وجوده منه، فبل وج

أو  -تلن حال َمْن لد َجنَؾ أو أثم، ولْو كان ذلن معناه لمٌل : فمن تبٌّن من ُموص َجنفًا أو إثًما 
 .(ٕ)ولم ٌمل : فمن َخاَؾ منه َجنفًا" -أٌمن أو علم 

 :(ٖ)[، على وجهٌن1ٕٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى: }ِمْن ُموٍص{ ]البمرة :   
أحدهما: }من موص{، خفٌفة ساكنة الواو. ق بها  ابن كثٌر ونافع وأبو عمرو وابن عامر، 

 وحفص عن عاصم خفٌفة أٌضا.
والثانً:}من موص{ مثملة مفتوحة الواو مشددة الصاد. وهً لراءة عاصم فً رواٌة أبً بكر 

 وحمزة والكسابً.

ٌتن، وأوصٌتن   وهما لؽتان للعرب مشهورتان : وصَّ
لرأ ذلن: }ُموِص{ بتخفٌؾ  ، فمن(ٗ)

 .(٘))الصاد( وتسكٌن )الواو(، فإنما لرأه بلؽة من لال: أوصٌُت فبلنًا بكذا "
ٌت فبلنًا    { بتحرٌن )الواو( وتشدٌد )الصاد(، لرأه بلؽة من ٌمول : وصَّ ومن لرأ: }ُمَوّصٍ

  .(ٙ)بكذا"

                                                             

 .ٖٓٗ/ٖ(:ص2ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
ى بعض الناس فمال : فما وجه . ومن ثم لال: فإن أشكل ما للنا من ذلن علٖٓٗ-ٕٓٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)

 اإلصبلح حٌنبذ ، واإلصبلح إنما ٌكون بٌن المختلفٌن فً الشًء ؟
لٌل : إّن ذلن وإن كان من معانً اإلصبلح ، فمن اإلصبلح اإلصبلُح بٌن الفرٌمٌن، فٌما كان مخوًفا حدوُث 

ا هو الفعل الذي ٌكون معه االختبلؾ بٌنهم فٌه ، بما ٌإمن معه ُحدوث االختبلؾ. ألن " اإلصبلح " ، إنم
لبَل ولوع االختبلؾ أو بعد  -إصبلُح ذات البٌن ، فسواء كان ذلن الفعل الذي ٌكون معه إصبلح ذات البٌن 

 ولوعه.
 فإن لال لابل : فكٌؾ لٌل : " فؤصلح بٌنهم " ، ولم ٌجر للورثة وال للمختلفٌن ، أو المخوؾ اختبلفهم ، ذكٌر ؟

ن أمر تعالى ذكره بالوصٌة لهم ، وهم والدا الُموصً وألربوه ، والذٌن أمروا لٌل : بل لد جرى ذكر الذٌ
بالوصٌة فً لوله : " كُتب علٌكم إذا َحضر أحدكم الموُت إن تَرَن خًٌرا الوصٌة للوالدٌن واأللربٌن بالمعروؾ " 

وبٌن  -إثًما فؤصلح بٌنهم "  " َجنفًا أو -لمن أمرته بالوصٌة له  -، ثم لال تعالى ذكره : " فمن خاَؾ من ُموص " 
" فبل إثم علٌه " . واإلصبلح بٌنه وبٌنهم ، هو إصبلح بٌنهم وبٌن ورثة  -من أمرته بالوصٌة له 
 (.٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٖالموصً".)تفسٌر الطبري: 

 .2ٙٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٖ)
 .ٔٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: ٗ)
 .ٕٓٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٘)
 .5ٕٙ/ٕتفسٌر المرطبً: ( ٙ)



 .(ٔ)للتكثٌر" لال المرطبً: والتشدٌد" أبٌن، ألن أكثر النحوٌٌن ٌمولون )موص(  
   ًٌّ َم هللاُ َوْجَههُ-ولرأ عل ٌْفاً( بالحاء والٌاء ؛ أي ظُلماً"ُ -َكرَّ  .(ٕ): ")َح
ٌَْؾ( َحْمٌل َعَلى     ٌِْؾ : "أنَّ )اْلَجنََؾ( عدول عن الشًء، و)اْلَح والفرق بٌن اْلَجنَِؾ َواْلَح

ُجِل َحتَّى ٌَْنتَ  ِء َحتَّى ٌَْنتَِمَصهُ، َوَعلَى الرَّ ًْ  .(ٖ)ِمَص َحمَّهُ "ُالشَّ
ِحٌٌم {]البمرة:  َ َؼفُوٌر رَّ [؛  أي إن هللا "واسع المؽفرة والرحمة لمن 1ٕٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(ٗ)لصد بعمله اإِلصبلح"
لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً: الوصً حٌن أصلح بٌن الورثة رحٌم ٌعنً: رحٌما به خبٌرا  

 .(٘)"به، حٌث رخص له فً خبلؾ جور وصٌة المٌت

لال الطبري:" وهللا }َؼفوٌر{ للموصً فٌما كان حدَّث به نفسه من الجنؾ واإلثم ، إذا   
تََرن أن ٌؤثم وٌَجنؾ فً وصٌته ، فتجاوَز له عما كان حدَّث به نفسه من الجور ، إذ لم ٌُْمِض 

لٌه لؽٌره ، ذلن فٌُْؽِفل أن ٌإاخذه به، }رحٌٌم{ بالمصلح بٌَن الُموصً وبٌن من أراد أن ٌَحٌؾ ع
 .(ٙ)أو ٌَؤثَم فٌه له"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن من خاؾ جوراً أو معصٌة من موٍص فإنه ٌصلح؛ وهذا ٌشمل ما إذا كان  - ٔ

لبل موت الموصً، أو بعده؛ مثاله لبل موت الموصً: أن ٌستشهد الموصً، أو ٌستكتب 
ً لوصٌته، فٌجد فٌها جوراً، أو معصٌة، فٌصلح ذلن؛  ومثاله بعد موته: أن ٌُطَّلع على شخصا

وصٌة له تتضمن ما ذُكر فتُْصلح؛ مثال ذلن أن ٌوصً لوارث، فٌُطَّلع على ذلن بعد موته، 
 فتُْصلح الوصٌة إما باستحبلل الوارث الرشٌد؛ وإما بإلؽابها إذا لم ٌمكن.

 ومن فوابد اآلٌة: رفع اإلثم عن الوصً إذا أصلح لخوفه جنفاً، أو إثماً. - ٕ
ومنها: فضٌلة اإلصبلح؛ لموله تعالى: } فؤصلح بٌنهم {؛ فإن فً اإلصبلح درء اإلثم عن  - ٖ

 الموصً، وإزالة العداوة، والشحناء بٌن الموصى إلٌهم والورثة.
ومنها: أنه لد ٌعبر بنفً اإلثم، أو نفً الجناح دفعاً عن توهمه؛ وعلٌه فبل ٌنافً المشروعٌة،  - ٗ

ن الصفا والمروة من شعابر هللا فمن حج البٌت أو اعتمر فبل جناح علٌه كما فً لوله تعالى: }إ
ؾ بهما{ ]البمرة:  ً نفى هللا اإلثم عمن أصلح؛ ثم تعود 1٘ٔأن ٌطوَّ ولما كان تبدٌل الوصٌة إثما

 المسؤلة إلى المواعد العامة التً ممتضاها وجوب اإلصبلح، ورفع الجنؾ، واإلثم.
لدفع اإلثم جابز؛ بل هو واجب بدلٌل آخر؛ وأما تؽٌٌر الوصٌة لما ومنها: أن تؽٌٌر الوصٌة  - ٘

هو أفضل ففٌه خبلؾ بٌن أهل العلم؛ فمنهم من لال: إنه ال ٌجوز؛ لعموم لوله تعالى: }فمن بدله 
[ ؛ ولم ٌستثن إال ما ولع فً إثم فٌبمى األمر على ما هو علٌه ال 1ٔٔبعد ما سمعه{ ]البمرة: 
بل ٌجوز تؽٌٌرها إلى ما هو أفضل؛ ألن الؽرض من الوصٌة التمرب إلى ٌؽٌر؛ ومنهم من لال: 

هللا عز وجل، ونفع الموصى له، فكلما كان ألرب إلى هللا، وأنفع للموصى له كان أولى أٌضاً؛ 
والموصً بشر لد ٌخفى علٌه ما هو األفضل؛ ولد ٌكون األفضل فً ولت ما ؼٌر األفضل فً 

 أجاز تحوٌل النذر إلى ما هو أفضل مع وجوب الوفاء به؛ فالرجل ولت آخر؛ وألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
: -ملسو هيلع هللا ىلص-الذي جاء إلٌه، ولال: إنً نذرت إن فتح هللا علٌن مكة أن أصلً فً بٌت الممدس؛ فمال 

؛ (ٔ)«شؤنن إذاً »: -ملسو هيلع هللا ىلص-فؤعاد الثالثة فمال « صل ها هنا » فؤعاد علٌه فمال: « صّلِ ها هنا»
والذي أرى فً هذه المسؤلة أنه إذا كانت الوصٌة لمعٌن فإنه ال ٌجوز تؽٌٌرها، كما لو كانت 
                                                             

 .5ٕٙ/ٕ(تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٕٓٔ/ٔ(تفسٌر الطبرانً:ٕ)
 . حكاه عن الفراء، ولم ألؾ علٌه فً معانً المرآن.ٕٓٔ/ٔ(تفسٌر الطبرانً:ٖ)
 .ٙٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .ٖٖٓ/ٔ(:صٕٔٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)٘)
 .1ٓٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)

: ٕٓ، كتاب اإلٌمان والنذور، باب 2ٓٗٔ، وأخرجه أبو داود ص51ٔٗٔ، حدٌث رلم ٖٖٙ/ٖأخرجه أحمد  (ٔ)
 .ٕٖٙ/ٕ، ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: "صحٌح" ٖٖ٘ٓمن نذر أن ٌصلً فً بٌت الممدس، حدٌث رلم 



الوصٌة لزٌد فمط؛ أو ولؾ ولفاً على زٌد فإنه ال ٌجوز أن ٌؽٌر لتعلك حك الؽٌر المعٌن به؛ أما 
 رفها لما هو أفضل.فبل حرج أن ٌص -كما لو كانت لمساجد، أو لفمراء  -إذا كانت لؽٌر معٌن 

؛ وما تضمناه « الرحٌم»و « الؽفور»ومن فوابد اآلٌة: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما  - ٙ
 من وصؾ، وحكم.

 المرآن
ٌَامُ َكَما كُتَِب َعلَى ال ِذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم لَعَل كُْم تَت مُ  ٌْكُُم الّصِ ({ 1ٖٔوَن )}ٌَا أٌََُّها ال ِذٌَن آَمنُوا كُتَِب َعلَ

 [1ٖٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
ٌا أٌها الذٌن صدَّلوا هللا ورسوله وعملوا بشرعه، فرض هللا علٌكم الصٌام كما فرضه على األمم 

 لبلكم؛ لعلكم تتمون ربكم، فتجعلون بٌنكم وبٌن المعاصً ولاٌة بطاعته وعبادته وحده.
أي: "ٌا أٌها الذٌن آمنوا باهلل ورسوله  [،1ٖٔلوله تعالى:}ٌا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{]البمرة :   

وا" وصدلوا بهما وألرُّ
(ٔ). 

 .(ٕ)لال المراؼً: " أي: ٌا أٌها الذٌن آمنوا باّلِّل وصدلوا رسوله"   
 .(ٖ)لال الصابونً:" هذا نداء من هللا جل شؤنه للمإمنٌن ٌخاطبهم فٌه"   
: }ٌا أٌها الذٌن آمنوا{، إال كان لال ابن عباس:" ما أنزل هللا آٌة فً المرآن، ٌمول فٌها   

 .(ٗ)على شرٌفها وأمٌرها"

ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُوا{ فؤرعها    لال ابن مسعود رضً هللا عنه: "إذا سمعت هللا ٌمول: }
 . (ٕ)سمعن] ٌعنً استمع لها[؛ فإنه خٌر ٌؤمر به، أو شر ٌنهى عنه"

ً النداء أزال تعب العبادة ف« ٌا»:" لذة -رضً هللا عنه-ولال جعفر الّصادق  
 .(٘)والعناء"

لال ابن عثٌمٌن:"إن تصدٌر الحكم بالنداء، دلٌل على االهتمام به؛ ألن النداء ٌوجب   
انتباه المناَدى؛ ثم النداء بوصؾ اإلٌمان دلٌل على أن تنفٌذ هذا الحكم من ممتضٌات اإلٌمان؛ 

 .(ٙ)وعلى أن فواته نمص فً اإلٌمان"
ٌاُم{]البمرة : لوله تعالى:}    ٌْكُُم الّصِ  .(2)[، أي" "فرض علٌكم الصٌام"1ٖٔكُِتَب َعلَ
 .(1)لال سعٌد بن جبٌر:"ٌعنً: فرض علٌكم"  
 .(5)لال ابن عثٌمٌن:" والذي فَرضه هو هللا سبحانه وتعالى"  
 (.ٓٔ)لال الحافظ ابن حجر: " والمراد بالمكتوب فٌه: اللوح المحفوظ"  

كان}كتب{ بمعنى : فُرض ، فإنه عندي مؤخوذ من )الكتاب( الذي لال الطبري: "وإن   
هو رسٌم وَخط. وذلن أن هللا تعالى ذكره لد كتب جمٌَع ما فَرض على عباده وما هم عاملوه فً 
اللوح المحفوظ ، فمال تعالى ذكره فً المرآن : } َبْل ُهَو لُْرآٌن َمِجٌٌد فًِ لَْوحٍ َمْحفُوٍظ { ]سورة 

                                                             

 .5ٓٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .12ٗ/ٕ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٖٗ/ٔٔ( تفسٌر المراؼً: ٕ)
 .2٘/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٙٔ/ٔ(:صٖ٘ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)

 .5ٙٔ/ٔ(:ص 2ٖٓٔأخرجه ابن أبً حاتم) (ٕ)
 .ٔٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٘)
 .2ٖٖ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
، ٕٔ٘/ٔ، معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٙٙ/ٔ، وانظر: مجاز المرآن ألبً عبٌدة: 5ٓٗ/ٖ(تفسٌر الطبري: 2)

 ، وؼٌرها. ٖٕٗ، المفردات للراؼب: 2ٖتفسٌر ؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 
 .ٖٖٓ/ٔ(:صٕٔٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٙٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .2ٕ/1( الفتح: ٓٔ)



[. فمد 21 - 22[ ولال : }إِنَّهُ لَمُْرآٌن َكِرٌٌم فًِ ِكتَاٍب َمْكنُوٍن{ ]سورة الوالعة : ٕٕ - ٕٔالبروج : 
 .(ٔ)تبٌن بذلن أن كل ما فرضه علٌنا ، ففً اللوح المحفوظ مكتوٌب"

، ٌمال: صام النهار إذ ولؾ سٌر الشمس، لال هللا (ٕ)والصوم والصٌام لؽة: اإلمسان  
ْحَمِن َصْوًما{]المرٌم:}تعالى إخباراً عن مرٌم:  أي: صمتاً؛ ألنه إمسان عن   [،ٕٙإِّنًِ نَذَْرُت ِللرَّ

ٌَْوَم إِنِسًٌّا {]المرٌم:  [.ٕٙالكبلم، وٌفسره لوله تعالى:} فَلَْن أَُكلَِّم اْل
 :  (ٖ)ولال الشاعر النابؽة الذبٌانً   

ٌُْر َصابَِمٍة         تَْحَت العََجاجِ، وأُْخَرى تَْعلُُن اللُُّجَما  ٌٌْل َؼ ٌَاٌم، وَخ ٌٌْل ِص   َخ
 . (ٗ)ٌعنً بالخٌل الصابمة: المابمة ببل اعتبلؾ، ولٌل: الممسكة عن الصهٌل

   ً  .(٘)والصٌام: مصدر صام ٌصوم صوماً وصٌاما
وهو اإلمسان عن  الصوم شرعاً: لٌل:"هو عبارة عن إمسان مخصوص:و  

 .(ٙ)األكل،والشرب،والجماع من الصبح إلى المؽرب مع النٌة"
ٌاء مخصوصة فً ولت مخصوص    . (2)ولٌل: هو عبارة عن إمسان عن أش
ولٌل: "هو عبارة: عن إمسان مخصوص، فً ولت مخصوص، على وجه   

 . (1)مخصوص"
 .(5)ولٌل: "هو اإلمسان عن المفطر على وجه مخصوص"  
ٌَّن، من شخص مخصوص" ولٌل:   "إمساٌن بِنٌٍَِّة عن أشٌاء مخصوصة، فً زمن مع

(ٔٓ). 
ولٌل: "هو: اإلمسان عن األكل والشرب والجماع وؼٌرها مما ورد به الشرع فً النهار   

 .(ٕٔ( )ٔٔ)على الوجه المشروع"
ولٌل: اإلمسان عن األكل والشرب والجماع، وؼٌرها مما ورد به الشرع فً النهار   

الوجه المشروع، وٌتبع ذلن اإلمسان عن الرفث والجهل وؼٌرها من الكبلم المحرم على 

 .(ٖٔ)والمكروه

                                                             

 ٖ٘ٙ/ٖي: تفسٌر الطبر(ٔ)
الصوم: ترن الطعام، والشراب، والكبلم: صام ٌصوم صوماً : "ٖٓ٘/ٕٔ( لال ابن منظور فً لسان العرب ٕ)

وصٌاماً، واصطام... والصوم فً اللؽة: اإلمسان عن الشًء، والترن له، ولٌل للصابم: صابم؛ إلمساكه عن 
المطعم والمشرب، والمنكح، ولٌل للصامت:صابم إلمساكه عن الكبلم، ولٌل للفرس:صابم؛ إلمساكه عن العلؾ 

 ل أبو عبٌدة:كل ممسن عن طعام، أو كبلم، أو سٌر فهو صابم".  مع لٌامه... لا
)زٌادات( واللسان )علن( )صام( . ولكنه من لصٌدته التً أولها : بَانَْت سُعَاُد َوأَْمَسى َحْبلَُها  ٙٓٔ(دٌوانه : ٖ)

 اْنَجذََما
" إذا لام فً آرٌه ال ٌعتلؾ  ولد فسر " صامت الخلٌل " بؤنها اإلمسان عن السٌر ، وعبارة اللؽة ، " صام الفرس

، أو لام ساكنًا ال ٌطعم شٌبًا . ولال أبو عبٌدة : كل ممسن عن طعام أو كبلم أو سٌر ، فهو صابم . والعجاج : 
 الؽبار الذي ٌثور ، ٌعنً أنها فً المعركة ال تمر . وعلن الفرس لجامه : الكه وحركه فً فٌه .

 . ٖٕٖ/ٗ،والمؽنً البن لدامة، ٕٖ٘/ٔمصباح المنٌر، ،والٖٔ٘/ٕٔ( لسان العرب،البن منظور، ٗ)
 . ٖٓ٘/ٕٔ( لسان العرب، ٘)
 .ٕٖ٘/ٔ، والمصباح المنٌر، للفٌُّومً، 22ٔ( التعرٌفات للجرجانً، صٙ)
 .ٖٕٖ/2، والشرح الكبٌر، ٖٕٖ/ٗ( المؽنً البن لدامة، 2)
 . ٖٕٖ/2( اإلنصاؾ فً معرفة الراجح من الخبلؾ للمرداوي، 1)
 . 1/2ٕ( الموسوعة الفمهٌة، 5)
 ، ومنتهى اإلرادات لدمحم بن أحمد الفتوحى، ٖٙٗ/ٖ( الروض المربع مع حاشٌة ابن لاسم، ٓٔ)
اوي، ٘/ٕ  . 1٘ٗ/ٔ، واإللناع لطالب االنتفاع، للحجَّ
 . ٕٗ/ٔ( كتاب الصٌام من شرح العمدة، لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، ٔٔ)
بع ذلن اإلمسان عن: الرفث، والجهل، وؼٌرهما من الكبلم المحرم، ( لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: "وٌتٕٔ)

والمكروه؛ فإن اإلمسان عن هذه األشٌاء فً زمن الصوم أوكد منه فً ؼٌر زمن الصوم..."  ]كتاب الصٌام من 
 [.ٕٗ/ٔشرح العمدة، البن تٌمٌة، 

 .ٕٗ/ ٔ( كتاب الصٌام من شرح العمدة لشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، ٖٔ)



ولٌل: إمسان مخصوص من شخص مخصوص، عن شًء مخصوص، فً زمٍن   
 .(ٔ)مخصوص

أن ٌُمال: "هو التعبد هلل تعالى باإلمسان بنٌة: عن األكل،  والمختار فً تعرٌؾ الصٌام شرعاً:  
المفطرات، من طلوع الفجر الثانً إلى ؼروب الشمس، من شخص والشرب، وسابر 

 .(ٕ)مخصوص، بشروط مخصوصة "
صوم شهر الصبر وثبلثة أٌام من كل شهر ٌذهبن وحر "وسمً الصٌام صبراً؛ لحدٌث:   

 . (ٗ) (ٖ)"الصدر
ْبِر َوالصَّبلَةِ {]البمرة:بموله: }ولد لٌل: إنه عُنً    [ ؛ ألن الصابم ٌُصّبِر َ٘ٗواْستَِعٌنُواْ ِبالصَّ

 .(٘)نفسه عن شهواتها
 .(ٙ)وسمً أٌضاً: السٌاحة  
[،" أي: فرض علٌكم صٌام 1ٖٔة : لوله تعالى: }َكما ُكتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم{ ]البمر  

 .(2)شهر رمضان كما فرض على األمم لبلكم"
لال البٌضاوي:" ٌعنً األنبٌاء واألمم من لدن آدم علٌه السبلم، وفٌه توكٌد للحكم   

 .(1)وترؼٌب فً الفعل وتطٌٌب على النفس"
 .(5)لال الطبري: " ٌعنً فرض علٌكم مثل الذي فرض على الذٌن مْن لبلكم"  
لال ابن كثٌر:" ذكر أنه كما أوجبه علٌهم فمد أوجبه على من كان لبلهم ، فلهم فٌه أسوة   

، َولٌَجتهد هإالء فً أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولبن ، كما لال تعالى : } ِلُكّلٍ َجعَْلَنا ِمْنكُْم 
ًة َواِحدَ  ُ لََجعَلَكُْم أُمَّ ٌَْراِت { ِشْرَعةً َوِمْنَهاًجا َولَْو َشاَء َّللاَّ ةً َولَِكْن ِلٌَْبلَُوكُْم فًِ َما آتَاكُْم فَاْستَِبمُوا اْلَخ

 .(ٓٔ)["1ٗ]المابدة : 
[، وفٌه ثبلثة 1ٖٔواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى:} َكَما كُتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمن لَْبِلكُْم{]البمرة:  

 :(ٔٔ)ألاوٌل
 .(٘ٔ)، والحسن(ٗٔ)، والسدي(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)أحدها : أنهم النصارى ، وهو لول الشعبً
 .(ٕ). واختاره الطبري(ٔ)والثانً : أنهم أهل الكتاب ، وهو لول مجاهد

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ ٘عبلم بفوابد عمدة األحكام، البن الملمن، ( اإلٔ)
، واإللمام بشًء من أحكام الصٌام، لعبد العزٌز بن عبد هللا ٖٓٔ/ٙ( انظر: الشرح الممتع، البن عثٌمٌن، ٕ)

 . 2الراجحً، ص
 .ٕ٘/ ٔ( انظر: شرح العمدة، ٖ)
، والبزار، برلم 2ٖ2ٕٓ، برلم ٕٓٗ/ ٖٗ، و22ٖٕٓ، ورلم 2ٖٓٓ، برلم 1ٙٔ/ 1ٖ( أخرجه أحمد، ٗ)

، وٌؤتً تخرٌجه فً فضابل "حسن صحٌح ": 55٘/ ٔ، ولال األلبانً فً صحٌح الترؼٌب والترهٌب، 2٘ٓٔ
 الصٌام.

بلَةِ { عن مجاهد بن جبر فً لوله: } َواْستَعِ  ٗ٘ٔ/ ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم فً تفسٌره، ٘) ْبِر َوالصَّ ٌنُواْ بِالصَّ
 [.ٕ٘/ ٔ. وسنده صحٌح ]وانظر: شرح العمدة، كتاب الصٌام، البن تٌمٌة، لال: الصبر الصٌام

ه صحٌح، "، وسند ، عن أبً هرٌرة لال: "والسابحون: الصابمونٖٓ٘/ ٗٔ( أخرجه الطبري فً تفسٌره، ٙ)
ولد روي عن أبً هرٌرة مرفوعاً، وال ٌصح، وأخرجه الطبري أٌضاً عن ابن مسعود لال: "السابحون: 

"، وسنده صحٌح.  ، لال: "السابحون: الصابمونٗٓ٘/ ٗٔالصابمون "، وسنده حسن، وأخرجه عن ابن عباس، 
 .ٕ٘/ ٔوانظر: شرح العمدة، البن تٌمٌة، 

 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:1)
 .5ٓٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 5)
 .52ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر:ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .ٓٔٗ/ٖ(:ص2ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٔٗ/ٖ(:ص2ٕٕٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٔٔٗ/ٖ(:ص2ٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٙ/ٕتفسٌر الثعلبً:( انظر: ٘ٔ)



 .(ٖ)والثالث : أنهم جمٌع الناس ، وهو لول لتادة
والراجح أن المعنٌٌن فً اآلٌة هم أهل الكتاب، أما التشبٌه فإنه ولع فً الولت، " وذلن أن َمْن 

 .(٘). وهللا أعلم(ٗ)شهر رمضان، مثل الذي فُرض علٌنا سواء"كان لبلنا إنما كان فِرض علٌهم 
 :(ٙ)واختلفوا فً موضع التشبٌه بٌن صومنا ، وصوم الذٌن من لبلنا، على لولٌن  

أحدهما : أن التشبٌه فً حكم الصوم وصفته ، ال فً عدده ألن الٌهود ٌصومون من العتمة إلى 
المسلمون على ذلن فً أول اإلسبلم ، ال ٌؤكلون بعد  العتمة ، وال ٌؤكلون بعد النوم شٌباً ، وكان

النوم شٌباً حتى كان من شؤن عمر بن الخطاب وأبً لٌس بن صرمة ما كان ، فؤجّل هللا تعالى 
 .(2)لهم األكل والشرب ، وهذا لول الربٌع بن أنس

ٌَْن َصوِمنَا َوَصوِم أ-ملسو هيلع هللا ىلص -ولد روي عن النبً    هِل اْلِكتَاِب أَْكلَةُ السََّحِر "أنه لال : " بَ
(1). 

 :(5)والمول الثانً : أن التشبٌه فً عدد الصوم ، وفٌه لوالن 
أحدهما : أن النصارى كان هللا فرض علٌهم صٌام ثبلثٌن ٌوماً كما فرض علٌنا ، فكان ربما ولع 

ً زابدة ، فً المٌظ ، فجعلوه فً الفصل بٌن الشتاء والصٌؾ ، ثم كفّروه بصوم عشرٌن ٌوم ا
 . (ٓٔ)لٌكون تمحٌصاً لذنوبهم وتكفٌراً لتبدٌلهم ، وهذا لول الشعبً

والثانً : أنهم الٌهود كان علٌهم صٌام ثبلثة أٌام من كل شهر، إلى أن نسخ بصوم رمضان. وهذا 
 .(ٗٔ)، ولتادة(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)، والضحان بن مزاحم(ٔٔ)لول ابن عباس

ن جبل: "أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لدم المدٌنة فجعل وأخرج ابن أبً حاتم بسنده عن معاذ ب  
ٌصوم من كل شهر ثبلثة أٌام وصام ٌوم عاشوراء، فصام تسعة عشر شهرا من ربٌع األول إلى 

 .(٘ٔ)رمضان، ثم لال: إن هللا لد افترض علٌكم شهر رمضان"
}َكما كُِتَب َعَلى ولد ذكر الشٌخ ابن عثٌمٌن فابدتٌن فً ؼرض التشبٌه فً لوله تعالى:  

 :(ٙٔ)[1ٖٔالَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم{ ]البمرة : 

الفابدة األولى: التسلٌة لهذه األمة حتى ال ٌمال: كلفنا بهذا العمل الشاق دون ؼٌرنا؛ لموله تعالى: 
[ ٌعنً لن ٌخفؾ عنكم 5ٖ}ولن ٌنفعكم الٌوم إذ ظلمتم أنكم فً العذاب مشتركون{ ]الزخرؾ: 

                                                                                                                                                                               

 .ٕٔٗ/ٖ(:ص2ٕٖٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٔٗ-ٕٔٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٔٗ/ٖ(:ص2ٕٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 [.ٕٓٗ/٘ولد ذكر الرازي بؤن فً هذا التشبٌه لوالن:]مفاتٌح الؽٌب: (٘)

الصوم، ٌعنً هذه العبادة كانت مكتوبة واجبة على األنبٌاء واألمم من لدن آدم أحدهما: أنه عابد إلى أصل إٌجاب 
إلى عهدكم، ما أخلى هللا أمة من إٌجابها علٌهم ال ٌفرضها علٌكم وحدكم وفابدة هذا الكبلم أن الصوم عبادة شالة، 

 والشًء الشاق إذا عم سهل تحمله.
إلى لدره، وهذا ضعٌؾ ألن تشبٌه الشًء بالشًء ٌمتضً والمول الثانً: أن التشبٌه ٌعود إلى ولت الصوم و

 استواءهما فً أمر من األمور فاما أن ٌمال: إنه ٌمتضً اإلستواء فً كل األمور فبل.
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٔٗ/ٖ(:ص2ٕٕٕ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .52ٔ/ٗ(:ص2ٖٓ1ٔ، وأحمد)22ٔ/ٕ(:ص5ٙٓٔ( صحٌح مسلم)1)
 .ٖٕٙ/ٔلنكت والعٌون: ( انظر: ا5)
 .ٓٔٗ/ٖ(:ص2ٕٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ(:صٖٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ(:صٕٗٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ(انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗٔ)
 .ٖٗٓ/ٔ(:صٕٕٙٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)٘ٔ)
 .2ٖٔ/ٕانظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ( ٙٔ)



كما هً الحال فً الدنٌا: فإن اإلنسان إذا شاركه ؼٌره فً أمر شاق هان  -كم فٌه العذاَب اشتراكُ 
 :(ٔ)علٌه؛ ولهذا لالت الخنساء ترثً أخاها صخراً 

 على اخوانهْم لمتلُت نفسً ولَْوال َكثَرة ُ الباكٌَن َحْولً
 اعّزي النَّفَس عنهُ بالتَّؤسً وما ٌَبكوَن مثَل أخً ولِكنْ      

ٌة: استكمال هذه األمة للفضابل التً سبمت إلٌها األمم السابمة؛ وال رٌب أن الصٌام من الفابدة الثان
أعظم الفضابل؛ فاإلنسان ٌصبر عن طعامه، وشرابه، وشهوته هلل عز وجل؛ ومن أجل هذا 
اختصه هللا لنفسه، فمال تعالى: "كل عمل ابن آدم ٌضاعؾ الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمابة 

 .(ٖ)فإنه لً وأنا أجزي به، ٌدع شهوته وطعامه من أجلً"ضعؾ إال الصوم 
أي لتكونوا من المتمٌن هلل، المجتنبٌن  [، "1ٖٔلوله تعالى: }لَعَلَّكُْم تَتَّمُوَن{ ]البمرة :   

 .(ٕ)لمحارمه"
 .(ٖ)لال ابن عباس: "ٌرٌد: كً تخافونً فً حدودي وفرابضً"  

 .(ٗ)والجماع"لال الثعلبً:أي:" لكً تتموا األكل والشرب  
 .(٘)لال الزمخشري:أي:" بالمحافظة علٌها وتعظٌمها ألصالتها ولدمها" 
 .(ٙ)لال ابن كثٌر فً تفسٌره:"ألن الصوم فٌه تزكٌة للبدن وتضٌٌك لمسالن الشٌطان" 

لال ابن عثٌمٌن:"فٌها بٌان الحكمة من فرض الصوم؛ أي تتمون هللا عز وجل؛ هذه هً   
التعبدٌة للصوم؛ وما جاء سوى ذلن من مصالح بدنٌة، أو مصالح اجتماعٌة، الحكمة الشرعٌة 

 .(2)فإنها تبع"
و}لعل{ ههنا على ترجً العباد، وهللا عز وجل من وراء العلم أتتمون أم  لال الزجاج:" 

 .(1)ال. ولكن المعنى أنه ٌنبؽً لكم بالصوم أن ٌموى رجاإكم فً التموى"

 :(5)[، ثبلثة أوجه من التفسٌر1ٖٔتَتَّمُوَن{]البمرة: وفً لوله تعالى:}لََعلَّكُمْ  
أحدها : معناه أن الصوم سبب ٌإول بصاحبه إلى تموى هللا ، لما فٌه من له النفس ، وكسر 

 . (ٓٔ)الشهوة ، وإذهاب األشر ، وهو معنى لول الزجاج
الشراب ، ووطء والثانً: لعلكم تتمون ما حرم علٌكم فً الصٌام ، من أكل الطعام ، وشرب 

 .(ٔٔ)النساء ، وهو لول أبً جعفر الطبري
الشهوة للت لال المرطبً: "فإنه كلما لل األكل ضعفت الشهوة، وكلما ضعفت،  

 .(ٕٔ)المعاصً وهذا وجه مجازي حسن"
،  (ٖٔ)والثالث: ولٌل : "هو على العموم، ألن الصٌام كما لال علٌه السبلم : "الصٌام جنة"

 .(ٕ)"وى، ألنه ٌمٌت الشهوات، وسبب تم(ٔ)و"وجاء" 

                                                             

 .ٕٖٙ( دٌوان خنساء: ٔ)
؛ وأخرجه مسلم 5ٕ2٘: ما ٌذكر فً المسن، حدٌث رلم 21، كتاب اللباس، باب ٖٓ٘أخرجه البخاري ص (ٖ)

 [ )...(.ٗٙٔ] 2ٓ2ٕ: فضل الصٌام، حدٌث رلم ٖٓ، باب 1ٕٙبتمامه ص
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٗ٘ٗ، وانظر: معنى }لعل{ فً: المفردات: 5٘٘/ٖ، و التفسٌر البسٌط: ٕٕ٘/ ٔ(معانً المرآن: للزجاج ٖ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .ٕٕ٘/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .52ٗ/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٙ)
 .2ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٕٕ٘/ٔ( معانً المرآن:1)
 .2ٕ٘/ٕ، تفسٌر المرطبً: 2ٖٖ-ٖٖٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 . ٕٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٓٔ)
 . ٖٔٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 2ٕ٘/ٕ(تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٕ(:ص2ٗٗٔ، وأحمد)1ٓٙ/ٕ(:صٔ٘ٔٔ، ومسلم)2ٓٙ/ٕ(:ص25٘ٔ( أخرجه البخاري)ٖٔ)



والمول الثانً داخل فً المول األول، ألن تناول المفطرات ولت الصوم من جملة  
 : }تَتَّمُون{، وهللا أعلم.-عز وجل-المعاصً والمنهٌات، فاألول أولى وأظهر لعدم التمٌٌد فً لوله

إلى أن من لبلنا كان فرض وفً لوله: }لَعَلَّكُم تَتَّمُون{، إشارة  لال الحافظ ابن حجر: "  
، وأما هذه األمة فتكلٌفها بالصوم لٌكون (ٖ)الصوم علٌهم من لبٌل اآلصار واألثمال التً كلفوا بها

ً التماء المعاصً وحاببًل بٌنهم وبٌنها، فعلى هذا المفعول المحذوؾ ٌمدر بالمعاصً أو  سببا
 .(ٗ)بالمنهٌات
 الفوابد:
الصٌام؛ ألن هللا تعالى صدره بالنداء؛ وأنه من ممتضٌات اإلٌمان؛ ألنه من فوابد اآلٌة: أهمٌة  - ٔ

 وجه الخطاب إلى المإمنٌن؛ وأّن تركه مخل باإلٌمان.
 ومنها: فرضٌة الصٌام؛ لموله تعالى: } كتب {. - ٕ
ومنها: فرض الصٌام على من لبلنا من األمم؛ لموله تعالى: } كما كتب على الذٌن من لبلكم  - ٖ
.} 
ومنها: تسلٌة اإلنسان بما ألزم به ؼٌره لٌهون علٌه المٌام به؛ لموله تعالى: } كما كتب على  - ٗ

 الذٌن من لبلكم 
ومنها: استكمال هذه األمة لفضابل من سبمها، حٌث كتب هللا علٌها ما كتب على من لبلها  - ٘

 لتترلى إلى درجة الكمال كما ترلى إلٌها من سبمها.
 تتمون {. ً إٌجاب الصٌام؛ وهً تموى هللا؛ لموله تعالى: } لعلكمومنها: الحكمة ف - ٙ
ومنها: فضل التموى، وأنه ٌنبؽً سلون األسباب الموصلة إلٌها؛ ألن هللا أوجب الصٌام لهذه  - 2

الؽاٌة؛ إذاً هذه الؽاٌة ؼاٌة عظٌمة؛ وٌدل على عظمها أنها وصٌة هللا لؤلولٌن، واآلخرٌن؛ لموله 
 [ .ٖٔٔنا الذٌن أوتوا الكتاب من لبلكم وإٌاكم أن اتموا هللا{ ]النساء: تعالى: }ولمد وصٌ

                                                                                                                                                                               

( جاء هذا اللفظ فً حدٌث عبدهللا بن مسعود رضً هللا عنه:"....فعلٌه بالصوم، فإنه له وجاء". أخرجه ٔ)
 .1٘/ٔ(:صٖٔٗ، وأحمد)5ٔ1ٔ/ٕ(:صٓٓٗٔ، ومسلم)2ٗٙ/ٕ(:ص1ٓٙٔالبخاري)

فً معنى لوله تعالى لوله تعالى: . وذكر الرازي 2ٕ٘/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٕٓ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٕ)
َّمُوَن{ ]البمرة :   [:ٕٔٗ-ٕٓٗ/٘[؛ وجوها]انظر: مفاتٌح الؽٌب: 1ٖٔ}لَعَلَّكُْم تَت
الكبلم أن الصوم ٌورث التموى لما فٌه من انكسار الشهوة وانمماع الهوى فإنه ٌردع  أحدها: أنه سبحانه بٌن بهذا

عن األشر والبطر والفواحش وٌهون لذات الدنٌا ورٌاستها، وذلن ألن الصوم ٌكسر شهوة البطن والفرج، وإنما 
ر الصوم هان علٌه أمر ٌسعى الناس لهذٌن، كما لٌل فً المثل السابر: المرء ٌسعى لعارٌة بطنه وفرجه؛ فمن أكث

هذٌن وخفت علٌه مإنتهما، فكان ذلن رادعا له عن ارتكاب المحارم والفواحش، ومهونا علٌه أمر الرٌاسة فً 
الدنٌا وذلن جامع ألسباب التموى فٌكون معنى اآلٌة فرضت علٌكم الصٌام لتكونوا به من المتمٌن الذٌن أثنٌت 

دى لهم ولما اختص الصوم بهذه الخاصٌة حسن منه تعالى أن ٌمول علٌهم فً كتابً، وأعلمت أن هذا الكتاب ه
 عند إٌجابها }لعلكم تتمون{ منها بذلن على وجه وجوبه ألن ما ٌمنع النفس عن المعاصً ال بد وأن ٌكون واجبا.

 وثانٌها: المعنى ٌنبؽً لكم بالصوم أن ٌموى وجاإكم فً التموى وهذا معنى }لعل{. 
وثالثها: المعنى: لعلكم تتمون هللا بصومكم وترككم للشهوات فإن الشًء كلما كانت الرؼبة فٌه أكثر كان االتماء  

عنه أشك والرؼبة فً المطعوم والمنكوح أشد من الرؼبة فً سابر األشٌاء فإذا سهل علٌكم اتماء هللا بترن 
 ل وأخؾ.المطعوم والمنكوح، كان اتماء هللا بترن سابر األشٌاء أسه

ورابعها: المراد }كتب علٌكم الصٌام كما كتب على الذٌن من لبلكم لعلكم تتمون{ إهمالها وترن المحافظة علٌها  
 بسبب عظم درجاتها واصالتها.

 وخامسها: لعلكم تنتظمون بسبب هذه العبادة فً زمرة المتمٌن ألن الصوم شعارهم. وهللا أعلم.
، مفاتٌحِ الؽٌب للرازي: 1ٔٔ-1ٓٔ/2، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٙٔ/ٖٔ( انظر: جامع البٌان للطبري: ٖ)
{ -عز وجل-عند لوله ٗٓٗ/ٗ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٕ-2ٕ/٘ٔ ًَّ ًَّ األُّمِ سُوَل النَّبِ َّبِعُوَن الرَّ : }الَِّذٌَن ٌَت

ٌِْهْم{ ]األعراؾ:}َوٌََضُع َعْنُهْم إِْصَرهُْم َواألَْؼبلَل الَِّتً كَ -إلى لوله-[2٘ٔ]األعراؾ: [. وفً هذا المول 2٘ٔانَْت َعلَ
من الحافظ ومن لال بذلن نظر ظاهر؛ إذ لٌس فً اآلٌة ما ٌشٌر إلى ذلن، بل إن آٌة األعراؾ تفٌد أن فرض 
الصٌاِم على األم الماضٌة لٌس من اإلصر واألثمال التً كلفوا بها وإال لما كلفت به هذه األمة ألن هللا ٌمول: 

ٌِْهْم{ ]األعراؾ: }َوٌََضعُ   [. 2َ٘ٔعْنُهْم إِْصَرهُْم َواألَْؼبلَل الَِّتً َكانَْت َعلَ
 . 2ٕ/1( الفتح: ٗ)



وٌتفرع على هذه الفابدة اعتبار الذرابع؛ ٌعنً ما كان ذرٌعة إلى الشًء فإن له حكم ذلن الشًء؛ 
فلما كانت التموى واجبة كانت وسابلها واجبة؛ ولهذا ٌجب على اإلنسان أن ٌبتعد عن مواطن 

إلى المرأة األجنبٌة؛ وال ٌكلمها كبلماً ٌتمتع به معها؛ ألنه ٌإدي إلى الفتنة، الفتن: ال ٌنظر 
وٌكون ذرٌعة إلى الفاحشة؛ فٌجب اتماء ذلن؛ حتى إن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أمر من سمع بالدجال أن ٌبتعد 

 . (ٔ)عنه حتى ال ٌمع فً فتنته
ع العبادات؛ ألننا إذا تدبرنا العبادات وجدنا أن ومن فوابد اآلٌة: حكمة هللا سبحانه وتعالى بتنوٌ -1

العبادات متنوعة؛ منها ما هو مالً محض؛ ومنها ما هو بدنً محض؛ ومنها ما هو مركب 
لٌتم اختبار المكلؾ؛ ألن من الناس من ٌهون علٌه  -منهما: بدنً، ومالً؛ ومنها ما هو كّؾ 

؛ ومن الناس من ٌهون علٌه بذل العمل البدنً دون بذل المال؛ ومنهم من ٌكون بالعكس
ع هللا سبحانه  المحبوب؛ وٌشك علٌه الكؾ عن المحبوب ومنهم من ٌكون بالعكس؛ فمن ثَم نوَّ
وتعالى بحكمته العبادات؛ فالصوم كؾ عن المحبوب لد ٌكون عند بعض الناس أشك من بذل 

وٌعظمه؛ ولكن ال المحبوب؛ ومن العجابب فً زمننا هذا أن من الناس من ٌصبر على الصٌام، 
ٌصبر على الصبلة، وال ٌكون فً للبه من تعظٌم الصبلة ما فً للبه من تعظٌم الصٌام؛ تجده 

إن صلى فً رمضان؛  -ٌصوم رمضان لكن الصبلة ال ٌصلً إال من رمضان إلى رمضان 
 وهذا ال شن خطؤ فً التفكٌر؛ لكن الصبلة حٌث إنها تتكرر كل ٌوم صار هٌناً على هذا اإلنسان
تركها؛ والصوم ٌكون عنده تركه صعباً؛ ولهذا إذا أرادوا ذم إنسان لالوا: إنه ال ٌصوم، وال 

 ٌبدإون بالصوم. -ٌصلً 
 المرآن

ةٌ ِمْن أٌَ اٍم أَُخَر َوَعلَى ال ِذٌَن ٌُطِ  ٌمُوَنهُ }أٌَ اًما َمْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسَفٍر َفِعد 
ٌٌْر لَكُْم إِْن كُْنتُْم تَْعلَُمو ٌٌْر لَهُ َوأَْن تَُصوُموا َخ ًٌْرا فَُهَو َخ َع َخ َن فِْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌٍن فََمْن تََطو 

 [1ٗٔ({ ]البمرة : 1ٗٔ)
 التفسٌر:

فرض هللا علٌكم صٌام أٌام معلومة العدد وهً أٌام شهر رمضان. فمن كان منكم مرًٌضا ٌشك 
مسافًرا فله أن ٌفطر، وعلٌه صٌام عدد من أٌام أَُخر بمدر التً أفطر فٌها. علٌه الصوم، أو 

وعلى الذٌن ٌتكلفون الصٌام وٌشكُّ علٌهم مشمة ؼٌر محتملة كالشٌخ الكبٌر، والمرٌض الذي ال 
ٌُْرَجى شفاإه، فدٌة عن كل ٌوم ٌفطره، وهً طعام مسكٌن، فمن زاد فً لدر الفدٌة تبرًعا منه 

ل المشمة-صٌامكم خٌر لكم فهو خٌر له، و من إعطاء الفدٌة، إن كنتم تعلمون الفضل  -مع تحمُّ
 العظٌم للصوم عند هللا تعالى.

[، أي: "كتب علٌكم أٌها الذٌن آمنوا الصٌاُم 1ٗٔلوله تعالى:}أٌاًما معدودات{]البمرة:  
 .(ٔ)أٌاًما معدودات"

 .(ٕ)لال البٌضاوي:أي:" مإلتات بعدد معلوم، أو لبلبل"  
 .(ٖ)لال المراؼً:" أي أٌاما معٌّنات بالعدد وهى أٌام رمضان"  
لال الصابونً:" أي والصٌام أٌامه معدودات وهً أٌام لبلبل، فلم ٌفرض علٌكم الدهر   

 .(ٗ)كله تخفٌفاً ورحمةً بكم"
 .(ٔ)لال الثعلبً:" ٌعنً شهر رمضان ثبلثٌن ٌوما أو تسعة وعشرون ٌوما"  

                                                             
: خروج الدجال، ٗٔ، كتاب المبلحم، باب 2ٖ٘ٔ؛ وأبا داود صٕٙٔٔٓ، حدٌث رلم 2٘ٗٔراجع أحمد ص (ٔ)

"حدٌث صحٌح اإلسناد على ، كتاب الفتن والمبلحم، ولال الحاكم: ٖٔ٘/ٗ؛ ومستدرن الحاكم 5ٖٔٗحدٌث رلم 
، ٖٓ/ٖشرط مسلم، ولم ٌخرجاه"، وألره الذهبً )المرجع نفسه(؛ ولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: "صحٌح" )

 (.5ٖٔٗحدٌث رلم 
 .ٖٔٗ/ٖ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٕ)
 .2ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)



مولتات بعدد معلوم. أو لبلبل، كموله: )َدراِهَم َمْعُدوَدٍة( وأصله أّن لال الزمخشري:أي:"   
 .(ٕ)المال الملٌل ٌمّدر بالعدد وٌتحكر فٌه. والكثٌر ٌهال هٌبل وٌحثى حثٌا"

 : (ٖ)[، وجهٌن1ٗٔوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى:} أٌََّاماً َمْعُدوَداٍت{]البمرة:  
وجمهور  ،(ٗ)التً أبانها من بعد ، وهو لول ابن أبً لٌلىأحدهما : أنها أٌام شهر رمضان 

 .(٘)المفسرٌن
والثانً : أنها صٌام ثبلثة أٌام من كل شهر ، كانت مفروضة لبل صٌام شهر رمضان ، ثم 

 .(1)، وعطاء(2)، ولتادة(ٙ)نسخت به، وهً األٌام البٌض من كل شهر، وهو لول ابن عباس
[، أن ٌمال بؤنه أٌاَم شهر 1ٌٗٔاًما معدودات{]البمرة:والراجح فً تفسٌر لوله تعالى:}أ  

 رمضان، وهذا لول جمهور أهل التفسٌر. وهللا أعلم.
 :(5)وفً األٌام البٌض وجهان  

 أحدهما : أنه الثانً عشر وما ٌلٌه .
 الوجه الثانً : أنها الثالث عشر وما ٌلٌه.

ألن أٌام الشهر مجزأة عند  لال الماوردي:"  وهو]أي:الوجه الثانً[ أظهر الوجهٌن ،  
العرب عشرة أجزاء ، كل جزء منها ثبلثة أٌام ، تختص باسم ، فؤولها ثبلث ؼرر ، ثم ثبلث 
شهب ، ثم ثبلث بهر ، ثم ثبلث عشر ، ثم ثبلث بٌض ، ثم ثبلث درع ، والدرع هو سواد ممدم 

لها ، فٌصٌر لٌلها الشاة ، وبٌاض مإخرها ، فمٌل لهذه الثبلث درع ، ألن الممر ٌؽٌب فً أو
درعاً ، لسواد أوله ، وبٌاض آخره ، ثم ثبلث خنس ، ألن الممر ٌخنس فٌها ، أي ٌتؤخر ، ثم 
ثبلث دهم ، ولٌل حنادس إلظبلمها ، ثم ثبلث فحم ، ألن الممر ٌتفحم فٌها ، أي ٌطلع آخر اللٌل 

جلها حتى تضعها فً ، ثم ثبلث رادي ، وهً آخر الشهر ، مؤخوذة من الرادة ، أن تسرع نمل أر
 .(ٓٔ)موضع أٌدٌها"

 :(ٔٔ)[، وفٌه وجوه1ٗٔواختلؾ فً انتصاب لوله: }أٌََّاًما{]البمرة:  
ٌّاما معدودات. وهذا لول أبو حٌان األول:أنه منصوب بإضمار فعل، أي: صوموا أ
، والسمٌن (ٕٔ)

 .(ٗٔ)، وابن حجر(ٖٔ)الحلبً
إذ لم ٌذكره ؼٌره، ونظره بمولن: الثانً: أنه منصوب بالصٌام، وهو اختٌار الزمخشري ، 

 .(٘ٔ)«نوٌت الخروج ٌوم الجمعة»
لال السمٌن الحلبً:" وهذا لٌس بشًء، ألنه ٌلزم الفصل بٌن المصدر ومعموله بؤجنبً،  
كما »ألنه لٌس معموال للمصدر على أي تمدٌر لدرته. فإن لٌل: ٌجعل « كما كتب»وهو لوله: 

                                                                                                                                                                               

 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .2ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٙٔٗ-٘ٔٗ/ٖ(:ص2ٖٕٕ(، و)2ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .2ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٗٔٗ/ٖ(:ص2ٕ1ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .٘ٔٗ/ٖ(:ص2ٖٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٗٔٗ/ٖ(:ص2ٕ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٖٕ/ٔانظر: النكت والعٌون: ( 5)
 .2ٖٕ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
، إعراب المرآن للنحاس: ٕٔٔ/ٔ، ومعانً المرآن للفراء: ٕٕ٘/ٔ، والكشاؾ: ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
، والمحرر الوجٌز البن 1ٓ/ٔ، وإمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٕٕ٘/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 1ٕٗ/ٔ

 . ٓٙٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٔ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2٘-2ٗ/ٕعطٌة: 
 .٘/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٕٔ)
 .1ٕٙ/ٕ( انظر: الدر المصون: ٖٔ)
 .1ٕ/1( انظر: الفتح: ٗٔ)
 . ٕٕ٘/ٔ( الكشاؾ: ٘ٔ)



ٌز وصؾ المعرؾ بؤل الجنسٌة بما ٌجري مجرى صفة للصٌام، وذلن على رأي من ٌج« كتب
 .(ٔ)النكرة فبل ٌكون أجنبٌا. لٌل: ٌلزم من ذلن وصؾ المصدر لبل ذكر معموله، وهو ممتنع"

، وأبو علً الفارسً، إذ ٌمول هذا األخٌر:" وال ٌستمٌم أن (ٕ)وكذا ضعّفه أبو حٌان 
فً أٌام، ألّن ذلن، وإن كان  ٌنتصب أٌام بالصٌام على أن ٌكون المعنى: كتب علٌكم الصٌام

مستمٌما فً المعنى فهو فً اللفظ لٌس كذلن، أال ترى أّنن إن حملته على ذلن فصلت بٌن الصلة 
والموصول باألجنبً منهما! وذلن أن أٌاما تصٌر من صلة الصٌام، ولد فصلت بٌنهما بمصدر: 

كان لبلكم، فالكاؾ فً )كما( كتب، ألّن التمدٌر: كتب علٌكم الصٌام كتابة مثل كتابته على من 
متعلمة بكتب، ولد فصلت بها بٌن المصدر وصلته، ولٌس من واحد منهما. فإن للت: أضمر 
ٌاُم( لتمّدم ذكر المتمدم علٌه، كؤنّه صٌام أٌّاما، فإّن ذلن ال ٌستمٌم، ألنّن ال تحذؾ بعض  )الّصِ

 :(ٗ): فً لوله(ٖ)االسم، أال ترى أنّه لد لال
 الفرلدانلعمر أبٌن إال 

 .(٘)إنه ال ٌكون على: إال أن ٌكون الفرلدان، لحذفن الموصول، فكذلن اآلٌة"
الثالث: أنه منصوب بالصٌام على أن تمدر الكاؾ نعتا لمصدر من الصٌام، كما لد لال به 

« أٌاما»فجاز أن ٌعمل فً « الصٌام صوما كما كتب»بعضهم، وإن كان ضعٌفا، فٌكون التمدٌر: 
فبل ٌمع الفصل « كما كتب»الذي هو موصوؾ ب « صوما»إذ ذان عامل فً  ألنه« الصٌام»

 بٌنهما بؤجنبً بل بمعمول المصدر.
 (ٙ)الرابع: أن ٌنتصب بـ}كتب{: إما على الظرؾ، وإما على المفعول به توسعا، وإلٌه نحا الفراء

 ، وأبو البماء. (2)وتبعه الزجاج
النصب على الظرؾ فإنه محل للفعل،  لال السمٌن الحلبً:" وكبل المولٌن خطؤ: أما 

والكتابة لٌست والعة فً األٌام، لكن متعلمها هو الوالع فً األٌام. وأما النصب على المفعول 

 .(1)اتساعا فإن ذلن مبنً على كونه ظرفا لكتب، ولد تمدم أنه خطؤ"
صوموا : أنه منصوب بعامل ممدر ٌدل علٌه سٌاق الكبلم تمدٌره: -وهللا أعلم-وأظهرها 

 .(5)أٌاما، وٌحتمل هذا النصب وجهٌن: إما الظرفٌة وإما المفعول به اتساعا

[، " 1ٗٔ}فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أٌََّاٍم أَُخَر{]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(ٓٔ)ام ؼٌرها"أي من كان به مرٌض أو كان مسافراً فؤفطر فعلٌه لضاء عدة ما أفطر من أٌ

                                                             

 .5ٕٙ/ٕ( الدر المصون: ٔ)
 .ٕٕ٘/ٔ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)
 -وال ٌجوز رفع زٌد»من كبلم سٌبوٌه فً هذا الموطن ونص عبارته:  (أي: سٌبوٌه، وما نمله الفارسً مستفادٖ)

على: إال أن ٌكون، ألنن ال تضمر االسم الذي هذا  -«( ما أتانً أحد إال زٌد»)فً مثال تمدم عنده وهو لوله: 
 «.ٌكون اسما« أن»من تمامه ألّن 

مً بن عامر األسدي، ولٌل: لعمرو وهو من لصٌدة من الوافر لحضر« وكّل أخ مفارله أخوه»(صدر البٌت: ٗ)
 ٕ٘/ ٕبن معدٌكرب، الزبٌدي، وكبلهما صحابً. وذكره البؽدادي فً خزانة األدب مع أبٌات، انظر الخزانة 

 .2ٙٔوشعر عمرو ص  5ٖٕ/ ٗو  1ٓٔ - ٘ٓٔ/ ٕوما بعدها. وشرح أبٌات المؽنً له 
 .ٖٕ-ٕٕ/ٔ( الحجة للمراء السبعة:٘)
 .5ٕٕ/ٕ، والدر المصون: ٕٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٙ)
، فمال:" نصب )أٌاما( على ضربٌن، أجودهما: أن تكون على الظرؾ كؤنه، ٕٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن: 2)

 والعامل فٌه الصٌام كان المعنى كتب علٌكم أن تصوموا أٌاما معدودات". -كتب علٌكم الصٌام فً هذه األٌام 
 .5ٕٙ/ٕ( الدر المصون: 1)
، إعراب ٕٔٔ/ٔ. وهنان أوجه إعرابٌة أخرى، انظر: معانً المرآن للفراء: 1ٕٙ/ٕلدر المصون: ( انظر: ا5)

، المحرر 1ٓ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٕٕ٘/ٔ، معانً المرآن للزجاج: 1ٕٗ/ٔالمرآن للنحاس: 
 . ٓٙٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٔ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2٘-2ٗ/ٕالوجٌز البن عطٌة: 

 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)



لال الطبري:"ٌعنً: من كان منكم مرًٌضا، ممن كلِّؾ َصومه أو كان صحًٌحا ؼٌر   
مرٌض وكان على َسفر، فعلٌه صوم عدة األٌام التً أفطرها فً مرضه أو فً سفره، من أٌام 

 .(ٔ)أخر ؼٌر أٌام مرضه أو سفره"
ر، فعلٌه صٌام عدد لال النسفً: أي: "ٌخاؾ من الصوم زٌادة المرض، أو راكب سف  

 .(ٕ)أٌام فطره ، والعدة بمعنى المعدود أي أمر أن ٌصوم أٌاماً معدودة مكانها"
المضاء  -إذا أفطر  -لال المراؼً:" أي فمن كان على إحدى الحالٌن فالواجب علٌه   

 .(ٖ)بمدر عدد األٌام التً لم ٌصمها ألن كلتٌهما عرضة الحتمال المشمة بالصوم"
ض: " مرضاً ٌشك به الصوم؛ أو ٌتؤخر به البرء؛ أو ٌفوت به العبلج، كما وٌعنً بالمر  

لو لال له الطبٌب: خذ حبوباً كل أربع ساعات، وما أشبه ذلن؛ ودلٌل التخصٌص بمرض ٌشك 
 .(ٗ)به الصوم ما ٌُفهم من العلة"

 لال المرطبً: "للمرٌض حالتان :  
 إحداهما : أال ٌطٌك الصوم بحال، فعلٌه الفطر واجبا.  

 .(٘)الثانٌة : أن ٌمدر على الصوم بضرر ومشمة، فهذا ٌستحب له الفطر وال ٌصوم إال جاهل"
"أن المسافر لد ٌمٌم فً بلد أثناء  -وهللا أعلم -{ َعلَى َسَفرٍ والحكمة فً التعبٌر بموله: }  

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ألنه على سفر، ولٌست نٌته اإللامة، كما حصل للرسول سفره عدة أٌام، وٌباح له الفطر؛ 
ً وهو ٌمصر الصبلة ، وأفطر حتى انسلخ (ٔ)فً ؼزوة الفتح فإنه ألام فً مكة تسعة عشر ٌوما

 .(ٙ) "(ٕ)الشهر
 :(2)واختلؾ العلماء فً السفر الذي ٌجوز فٌه الفطر والمصر، وفٌه ثبلثة أوجه  

 لعلماء على جواز الفطر والمصر فً سفر الطاعة، كالحج والجها.أحدهما: إجماع ا
 .(1)لال ابن عطٌة:" وٌتصل بهذٌن سفر صلة الرحم وطلب المعاش الضروري"  

 والثانً: واختلفوا فً سفر التجارات والمباحات بالمنع واإلجازة.
 .(5)لال ابن عطٌة: " والمول بالجواز أرجح""  

 العاصً، فٌختلؾ فٌه بالجواز والمنع.الثالث: . وأما سفر 
 .(ٓٔ)لال ابن عطٌة:" والمول بالمنع أرجح"  
ْن أٌََّاٍم أَُخَر {]البمرة:    :(ٔٔ)[، وجهان1ٗٔوفً لوله تعالى:}فَِعدَّةٌ ّمِ

أحدهما : أنه مع وجود السفر ، ٌلزمه المضاء سواء صام فً سفره أو أفطر، وهذا لول داود 
 .(ٕٔ)الظاهري

                                                             

 .1ٔٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر النسفً:ٕ)
 .2ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٕٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 . 2ٕٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)

: ما جاء فً التمصٌر، وكم ٌمٌم حتى ٌمصر، حدٌث رلم ٔ، باب 1ٔ، أبواب التمصٌر: 1٘راجع البخاري ص (ٔ)
ٔٓ1ٓ. 

؛ 5ٗ1ٔ: من أفطر فً السفر لٌراه الناس، حدٌث رلم 1ٖ، كتاب الصوم، باب ٕ٘ٔراجع البخاري ص (ٕ)
افر...، حدٌث رلم : جواز الصوم والفطر فً شهر رمضان للمس٘ٔ، كتاب الصٌام، باب 1٘ٙومسلماً ص
ٕٙٓ1 [11 ]ٖٔٔٔ. 
 .ٕٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 . 2ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: 2)
 . 2ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 1)
 . 2ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: 5)
 . 2ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٕٔ٘/ٔ( المحرر الوجٌز: ٓٔ)
 .1ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
 .1ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)



ن فً الكبلم محذوفاً وتمدٌره : فؤفطر فعدة من أٌام أخر، ولو صام فً مرضه وسفره والثانً : أ
ً ، وهذا لول الشافعً ، ومالن ، وأبً حنٌفة ،  لم ٌعد ، لكون الفطر بهما ُرْخَصة ال حتما

 .(ٔ)وجمهور الفمهاء
 .(ٕ)ولرأ إبراهٌم بن أبً عبلة: }فَِعدَّةً{، نصبا أي: فلٌصم عّدة 

أي وعلى  [، "1ٗٔ{ ]البمرة : فِْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌنٍ  لوله تعالى: }َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ   
الذٌن ٌستطٌعون صٌامه مع المشمة لشٌخوخٍة أو ضعٍؾ، إِذا أفطروا علٌهم فدٌة بمدر طعام 

 .(ٖ)مسكٌن لكل ٌوم"
 [،  على ثبلثة ألوال:1ٗٔ]البمرة : واختلؾ فً لوله تعالى:}َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ{   

أنها وردت فً أول اإلسبلم ، خٌّر هللا تعالى بها المطٌمٌن للصٌام من الناس كلهم بٌن أن أحدها: 
ٌصوموا وال ٌكفروا ، وبٌن أن ٌفطروا وٌكفروا كل ٌوم بإطعام مسكٌن ، ثم نسخ ذلن بموله 

ْهَر فَْلٌَصُ  ْمهُ{، ولٌل بل نسخ بموله :}َوأَْن تَُصوُموا َخٌٌر لَّكُم{، وهذا تعالى :}فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّ
 .(ٗ)وهو لول الجمهورلول ابن عمر ، وعكرمة ، والشعبً ، والزهري ، وعلممة ، والضحان، 

لونه؛ أي ٌتكلفونه، وٌبلػ الطالة منهم حتى  والثانً: ولال بعض أهل العلم: } ٌُِطٌمُونَهُ{ أي ٌطوَّ
ٌصبح شالاً علٌهم، وٌمصد به العجوز الكبٌر الذي ال ٌستطٌع الصوم والمرٌض مرضا مزمنا ال 

لول سعٌد  وهذاٌبرأ منه وال ٌستطٌع معه الصوم فإنهما تجب علٌهما الفدٌة وال ٌكلفان بالصوم. 
 بن المسٌب ، والسدي .

والثالث: أن فً اآلٌة حذفاً؛ والتمدٌر: وعلى الذٌن ال ٌطٌمونه فدٌة، وهإالء مثلوا له بالرجل 
 .(٘)والمرأة العجوزٌن اللذٌن ال ٌمدران على الصوم

وهذا الرأي فٌه علة واضحة، وهً للب صرٌح لظاهر اآلٌة من اإلثبات إلى النفً، فبل   
 .(ٙ)لٌم له بالمبول، وممن انتمد هذا الرأي دمحم عبدٌمكن التس

والراجح ما لاله الجمهور، ألنه األلرب لما ثبت عن سلمة أنها منسوخة وإن احتمل أن   
 ٌكون النسخ هنان بمعنى التخصٌص فكثٌرا ما ٌطلك المتمدمون النسخ بمعناه.

ذا المول ٌمتضً تفسٌر وأما المولٌن األخٌرٌن كبلهما ضعٌؾ؛ والثانً أضعؾ؛ "ألن ه  
المثبت بالمنفً؛ وتفسٌر الشًء بضده ال ٌستمٌم؛ وأما المول األول منهما فله وجه؛ لكن ما ثبت 
فً الصحٌحٌن من حدٌث سلمة بن األكوع ٌدل على ضعفه: "أنه أول ما كتب الصٌام كان 

}شهر رمضان اإلنسان مخٌراً بٌن أن ٌصوم؛ أو ٌفطر، وٌفتدي حتى نزلت اآلٌة التً بعدها: 
؛ وكذلن ظاهر اآلٌة ٌدل على ضعفه؛ ألن لوله بآخرها: } وأن (ٖ)الذي أنزل فٌه المرآن...{"

تصوموا خٌر لكم { ٌدل على أنهم ٌستطٌعون الصٌام، وأنه خوطب به من ٌستطٌع فٌكون ظاهر 
 .(2)اآلٌة مطابماً لحدٌث سلمة؛ وهذا هو المول الراجح أن معنى } ٌطٌمونه{: ٌستطٌعونه"

لال الحافظ ابن حجر: "تضعؾ تؤوٌل من زعم أن )ال( محذوفة من المراءة المشهورة،   
  وأن المعنى: وعلى الذٌن ال ٌطٌمونه فدٌة، وأنه كمول الشاعر:

                                                             

 .1ٖٖ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٖٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
نسخ ال ٌمع فً كلمة أو جزء من آٌة، لهذا ( والمعترضون على هذا الرأي احتجوا بؤن من لواعد الفمهاء أن الٗ)

 .ال ٌمكن التعوٌل على هذا الرأي
 .2٘ٔ/ٕٓ( انظر: بٌان الشرع، الكندي: ٘)
 .2٘ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المنار: ٙ)

: "فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه"، حدٌث رلم ٕٙ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 2ٖٓأخرجه البخاري ص (ٖ)
: بٌان نسخ لول هللا تعالى: }وعلى الذٌن ٌطٌمون فدٌة ٕ٘الصٌام، باب  ، كتاب1ٙٔ؛ وأخرجه مسلم ص2ٓ٘ٗ

 .٘ٗٔٔ[ 5ٗٔ] 1ٕ٘ٙطعام مسكٌن{ بموله تعالى: }فمن شهد منكم الشخر فلٌصمه{، حدٌث رلم 
 .ٕٕٖ-ٕٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)



 (ٔ)فملت ٌمٌن هللا أبرح لاعداً 

األكثر ، وٌثبت هذا التؤوٌل أن (ٕ)أي: ال أبرح لاعداً، ورد بداللة المسم على النفً بخبلؾ اآلٌة 
، فٌصٌر تمدٌر الكبلم: وعلى الذٌن ٌطٌمون (ٖ)على أن الضمٌر فً لوله: }ٌُِطٌمُونَهُ{ للصٌام

، والجواب عن ذلن أن فً (ٗ)الصٌام فدٌة، والفدٌة ال تجب على المطٌك، وإنما تجب على ؼٌره
أول األمر عند ، وكان هذا فً (٘)الكبلم حذفاً تمدٌره: وعلى الذٌن ٌطٌمون الصٌام إذا أفطروا فدٌة

حدٌث ابن أبً لٌلى  (2)، ولد تمدم فً الصٌام(ٙ)األكثر، ثم نسخ وصارت الفدٌة للعاجز إذا أفطر
ً ترن  لال: "حدثنا أصحاب دمحم لما نزل رمضان شك علٌهم، فكان من أطعم كل ٌوم مسكٌنا

ٌٌْر لَكُْم{ ، وأما على لراءة الصوم ممن ٌطٌمه، ورخص لهم فً ذلن، فنسختها: }َوأَْن تَُصوُموا َخ
ابن عباس فبل نسخ؛ ألنه ٌجعل الفدٌة على من تكلؾ الصوم وهو ال ٌمدر علٌه فٌفطر وٌكفر، 

 .(1)وهذا الحكم باق"
[، وفٌه ثبلثة 1ٗٔواختلؾ فً نسخ وحكم لوله تعالى: }َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ{ ]البمرة :   

 :(5) ألوال
أنه كان ذلن فً أول ما فرض الصوم، وكان من أطاله من الممٌمٌن صاَمه إن شاء، وإن  أحدها:

شاء أفطره َوافتدى، فؤطعم لكل ٌوم أفطره مسكٌنًا، حتى نُسخ ذلن، ولد لال بكونها منسوخة 
 .(ٓٔ)جمع من العلماء

                                                             

( والمعنى: ال أبرح، وهو صدر بٌت امرئ المٌس، وعجزه: ولو لطعوا رأسً لدٌن وأوصالً. انظر: دٌوان ٔ)
، أمالً ابن ٕٖٙ/ٕ. وانظر: الممتضب للمبرد: ٗٓ٘/ٖ، وهو من شواهد الكتاب لسٌبوٌه: ٕ٘ٔامرئ المٌس: 
 ها. ، وؼٌر1ٖ/ٕ، همع الهوامع للسٌوطً: 1ٖٗ/ٕ، الخصابص البن جنً: 5ٖٙ/ٔالشجري: 

 . ٕٙٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٙ/ٕ( انظر رد ذلن فً: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕ)
، ٕٓ٘/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: ٕٕ٘/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٖٗٗ/ٖ( نظر: جامع البٌان للطبري: ٖ)

، الدر المصون ٖٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 11/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٖ٘/ٔالكشاؾ للزمخشري: 
ٌمُونَهُ( للفداء، ذكره الفراء . ولال لوم: إن الضمٌر فً )ٌُط1ٖٕ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٙٗ/ٔللسمٌن: 

، وٌكون المعنى على ذلن: وعلى الذٌن ٌطٌمون الفداء فبل ٌصومون فدٌة، وما ذكره ٕٔٔ/ٔفً معانً المرآن: 
، والدر 11/٘الحافظ أظهر ألنه تمدم ذكر الصٌام دون الفداء، وألنه المتبادر، وانظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 

 . ٖٙٗ/ٔالمصون للسمٌن: 
، المجموع للنووي: ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٓٔنظر فً وجوب الفدٌة على ؼٌر المطٌك: االستذكار البن عبد البر: ( اٗ)
 . 5ٖٙ/ٗ، المؽنً البن لدامة: 2٘٘/ٔ، بداٌة المجتهد البن رشد: ٙٔ٘/ٕ، الذخٌرة للمرافً: ٕٓٗ/ٙ
، النكت ٖٖ٘/ٔري: ، الكشاؾ للزمخشٕٕ٘/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٕٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: ٘)

، 11ٕ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1ٙٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 1ٖٕ/ٔوالعٌون للماوردي: 
 وؼٌرها. 

إن كان المراد أن الفدٌة صارت على العاجز -وهو ظاهر كبلم الحافظ هنا-( هذا مشكل على المول بنسخ اآلٌةٙ)
وتكون اآلٌة محكمة مخصوصة بالعاجز الذي ال ٌرجى برإه. أما إن إذا أفطر بنص اآلٌة ألنه ال نسخ حٌنبذ، 

كان المراد أن الفدٌة صارت للعاجز بدلٌل ؼٌر اآلٌة كما ثبت من لول كثٌر من الصحابة أو باإلجماع كما حكاه 
 فبل إشكال، وهللا أعلم.  1ٙ/٘الرازي فً تفسٌره: 

 . ٕٕٔ/ٗ: -فتح-( البخاري2)
 .5ٕ/ 1( الفتح:1)
 ومابعدها. 1ٔٗ/ٖظر: تفسٌر الطبري: ( ان5)
، وابن الجوزي ٙٔ، والزهري فً كتابه: الناسخ والمنسوخ: ٓٗ( منهم: لتادة فً كتابه الناسخ والمنسوخ: ٓٔ)

، وابن البازري فً: ناسخ المرآن ومنسوخه: 2ٔفً: المصفى بؤكؾ أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ: 
، ومكً فً: 5ٙٗ-5ٗٗ/ٔ، والنحاس فً: الناسخ والمنسوخ: ٗٗ-ٖٗوخ: ، وابن سبلمة فً: الناسخ والمنسٕ٘

، والزجاج فً: معانً المرآن: 25/ٔ، وابن العربً فً: أحكام المرآن: 5ٗٔاإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه: 
، وؼٌرهم. وهذا المول 2ٕٙ/ٔ، وابن كثٌر فً: تفسٌره: ٖٗٗ/ٖ، وابن جرٌر فً: جامع البٌان: ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٔ

بعد إٌراده لؤللوال فً اآلٌة: )والظاهر من هذه األلوال:  ٖٙ/ٕظهر، لال أبو حٌان فً البحر المحٌط: هو األ
المول األول، وذلن أن هللا تعالى لما ذكر فرض الصٌام على المإمنٌن لسمهم لسمٌن: متصؾ بمظنة المشمة وهو 

لصوم فإن صام لضى ما علٌه، وإن المرٌض والمسافر، فجعل حكم هذا أنه إذا أفطر لزمه المضاء، ومطٌك ل
 أفطر فدى ثم نسخ هذا الثانً(. 



، (٘)، وابن عمر(ٗ)، واألعمش(ٖ)، والحسن البصري(ٕ)، وعكرمة(ٔ)وهذا لول عن علممة  
، (ٔٔ)، وابراهٌم(ٓٔ)، وسلمة بن األكوع(5)، وابن عباس(1)، وابن شهاب(2)، وعطاء(ٙ)والشعبً

 .(ٖٔ)، والضحان(ٕٔ)وابن سٌرٌن
ا للشٌخ الكبٌر والعجوز والثانً: أن لموله : }َوعلى الذٌَن ٌُطٌمونه فدٌة طعاُم مسكٌن{، ُحكًما خاصًّ

الذٌن ٌُطٌمان الصوم، كان مرخًصا لهما أن ٌَفدٌا صومهما بإطعام مسكٌن وٌفطرا، ثم نسخ ذلن 
ٌعجزا بموله : }فمن َشهد منكم الشهَر فلٌصمه{، فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إال أن 

 عن الصوم، فٌكون ذلن الحكم الذي كان لهما لبَل النسخ ثابتًا لهما حٌنبذ بحاله. 
، وخالفهم (2ٔ)، والربٌع(ٙٔ)ولتادة -فً أحد لولٌه-(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)وهذا مذهب ابن عباس

 .(1ٔ)األكثرون
لٌام والثالث:أنه لم ٌنسخ ذلن وال شًء منه، وهو حكم مثبٌت من لَُدْن نزلت هذه اآلٌة إلى 

فً حال شبابهم َوحداثتهم، وفً حال  -الساعة، ولالوا : إنما تؤوٌل ذلن : وعلى الذٌن ٌطٌمونه 
إذا َمرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم، فدٌة طعام مسكٌن ال أنَّ  -صحتهم ولوتهم 

ص لهم فً اإلفطار  ، (5ٔ)سديإذا افتدوا. وهذا لول ال -وهم على الصوم لادرون  -الموم كان ُرّخِ
 .(ٕٔ)فً أحد لولٌه، وسعٌد بن مسٌب (ٕٓ)وابن عباس

والرابع: إنه الشٌخ الكبٌر والمرأة العجوز اللذان لد كبرا عن الصوم، فهما ٌكلفان الصوم وال 
ٌطٌمانه، فلهما أن ٌفطرا وٌطعما مكاَن كّل ٌوم أفطراه مسكٌنًا. ولالوا : اآلٌة ثابتة الحكم منذ 

، (ٖٕ)، وعلً(ٕٕ)لول من لال : إنها منسوخة. وهذا لول ابن عباس أنزلت، لم تنسخ، وأنكروا
 .(ٕ)، وسعٌد بن جبٌر(ٔ)، وعطاء(ٕٙ)، والضحان(ٕ٘)، وطاوس(ٕٗ)وعكرمة

                                                             

 .ٕٓٗ/ٖ(:ص2ٖٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٓٗ/ٖ(:ص2ٖ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٓٗ/ٖ(:ص2ٖ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٓٗ/ٖ(:ص2ٖ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٔٗ-ٕٓٗ/ٖ(:ص2ٕٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٕٗ-ٕٔٗ/ٖ(:ص2ٖٕٗ(، و)2ٕٕٗر: تفسٌر الطبري)( انظٙ)
 .ٕٕٗ/ٖ(:ص2ٕٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٕٗ/ٖ(:ص2ٕٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٖ(:ص2ٕٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٕٗ/ٖ(:ص2ٗ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص2ٗ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص2ٕ٘ٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص2ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕ٘ٗ/ٖ(:ص2ٖٕ٘(، و)2ٕٕ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ(:ص2ٕ٘ٗ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ(:ص2ٕ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٙٗ/ٖ(:ص2ٕ٘ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
( كابن مسعود ومعاذ بن جبل وسلمة بن األكوع وابن عمر وعكرمة والشعبً والزهري وعلممة والضحان، 1ٔ)

، النكت والعٌون للماوردي: 1ٙٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٗٗ-1ٔٗ/ٖانظر: جامع البٌان للطبري: 
 ، وؼٌرها. ٖٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 1ٖٕ/ٔ
 .2ٕٗ/ٖص(:2٘2ٕ(انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٖ(:ص2٘5ٕ(، و)2٘1ٕ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .5ٕٗ/ٖ(:ص2ٕٙٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٓٗ-5ٕٗ/ٖ(:ص2ٙ1ٕ(، و)2ٙ2ٕ(، و)2ٕٙٙ(، و)2ٙ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .ٖٖٗ/ٖ(:ص21ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .ٖٖٗ/ٖ(:ص212ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ)
 .ٖٗٗ/ٖ(:ص25ٕٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٕ٘)
 .ٖٗٗ/ٖ(:ص25ٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙ)



والراجح أن لوله تعالى }َوعلى الذٌن ٌُطٌمونه فدٌةٌ طعاُم مسكٌن{، هو تٌسٌر من هللا   
ستطٌعون الصوم إذا أفطروا فإن تعالى على عباده وتدرج فً فرض الصوم، والمعنى أن الذٌن ٌ

علٌهم فدٌة، وكان هذا فً أول األمر حٌث جعل هللا تعالى الصٌام على التخٌٌر من شاء صام، 
 (ٖ)ومن شاء أفطر وفدى، فمعنى اآلٌة: وعلى الذٌن ٌطٌمون الصٌام إذا أفطروا فدٌة، ثم نسخت

هذه اآلٌة فً لول جمهور أهل العلم بموله تعالى}فََمن َشِهَد ِمنكُُم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ{، وٌدل على هذا 
 . وهللا تعالى أعلم.(ٗ)سلمة بن األكوع عن البخاري المعنى ما رواه

ولال ابن كثٌر: "فحاصل األمر أن النسخ ثابت فً حك الصحٌح الممٌم بإٌجاب الصٌام   
ْهَر فَْلٌَُصْمهُ {، وأما الشٌخ الفانً ]الهرم[ الذي ال ٌستطٌع علٌه، بمول ه:} فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّ

الصٌام فله أن ٌفطر وال لضاء علٌه، ألنه لٌست له حال ٌصٌر إلٌها ٌتمكن فٌها من المضاء، 
الن ولكن هل ٌجب علٌه ]إذا أفطر[ أن ٌطعم عن كل ٌوم مسكٌنًا إذا كان ذا ِجدة ؟ فٌه لو

 للعلماء:
أحدهما : ال ٌجب علٌه إطعام ؛ ألنه ضعٌؾ عنه لسنّه، فلم ٌجب علٌه فدٌة كالصبً ؛ ألن هللا ال  

 ٌكلؾ نفًسا إال وسعها، وهو أحد لولً الشافعً. 
: أنه ٌجب علٌه فدٌة عن كل ٌوم، كما فسره ابن  -وهو الصحٌح، وعلٌه أكثر العلماء  -والثانً 

لى لراءة من لرأ : } َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ { أي : ٌتجشمونه، كما لاله عباس وؼٌره من السلؾ ع
ابن مسعود وؼٌره، وهو اختٌار البخاري فإنه لال : "وأما الشٌخ الكبٌر إذا لم ٌطك الصٌام، فمد 

 .(٘)كل ٌوم مسكٌنًا خبًزا ولحما، وأفطر" -بعد أن  كبر عاًما أو عامٌن  -أطعم أنس 
علمه البخاري لد أسنده الحافظ أبو ٌعلى الموصلً فً مسنده، فمال : حدثنا  وهذا الذي  

عُبٌَد هللا بن ُمعَاذ، حدثنا أبً، حدثنا عمران، عن أٌوب بن أبً تمٌمة  لال : ضعؾ أنس ]بن 
مالن[ عن الصوم، فصنع جفنة من ثرٌد، فدعا ثبلثٌِن مسكٌنًا فؤطعمهم 
(ٙ). 

امل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما أو ولدٌهما، ففٌهما ومما ٌلتحك بهذا المعنى : الح  
خبلؾ كثٌر بٌن العلماء، فمنهم من لال : ٌفطران وٌفدٌان وٌمضٌان. ولٌل : ٌفدٌان فمط، وال 

 .(2)لضاء. ولٌل : ٌجب المضاء ببل فدٌة. ولٌل : ٌفطران، وال فدٌة وال لضاء"
 : (1)آلتًوكان فرض الصوم على ُرتَبٍ ثبل ث على النحو ا  

                                                                                                                                                                               

 .ٖٖٗ/ٖ(:ص215ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٖٓٗ/ٖ(:ص22ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
( لال الطبري: " إن لوله تعالى }َوعلى الذٌن ٌُطٌمونه فدٌةٌ طعاُم مسكٌن{، منسوٌخ بمول هللا تعالى ذكره : }فمن ٖ)

فَلٌصمه{، ألن " الهاء " التً فً لوله : " َوعلى الذٌن ٌُطٌمونه " ، من ذكر " الصٌام " ومعناه  َشهد منكم الشهر
: وعلى الذٌن ٌطٌمون الصٌام فدٌة طعاُم مسكٌن. فإْذ كان ذلن كذلن ، وكان الجمٌُع من أهل اإلسبلم مجمعٌَن 

صْوَم شهر رمضان ، فؽٌر جابز له على أن من كان ُمطًٌما من الرجال األصحاء الممٌمٌن ؼٌر المسافرٌن 
كان معلوًما أّن اآلٌة منسوخةٌ، هذا ، مع ما ٌإٌد هذا المول من األخبار  -اإلفطار فٌه واالفتداء منه بطعام مسكٌن 

بعد نزول هذه اآلٌة على  -التً ذكرناها آنفًا عن ُمعاذ بن جبل ، وابن عمر ، وسلمة بن األكوع : من أنهم كانوا 
فً صوم شهر رمضان بالخٌار بٌن صومه وسُموط الفدٌة عنهم ، وبٌن اإلفطار واالفتداء  - ملسو هيلع هللا ىلص َعهد رسول هللا

من إفطاره بإطعام مسكٌن لكل ٌوم ؛ وأنهم كانوا ٌفعلون ذلن حتى نزلت : " فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه " ، 
 (.ٖ٘ٗ-ٖٗٗ/ٖري: فؤلزموا فرَض صومه ، وبطل الخٌار والفدٌةُ".) تفسٌر الطب

، عن عمرو بن سواد العامري ،  ٖ٘ٔ:  ٔ، والحدٌث رواه مسلم ٖٕٗ/ٖ(:ص2ٗ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 ، من طرٌك بحر بن نصر ، عن ابن وهب . ٕٓٓ:  ٗعن ابن وهب ، بهذا اإلسناد . وكذلن رواه البٌهمً 

كلهم من حدٌث لتٌبة بن سعٌد ، عن بكر  - ٕٓٓ:  ٗ، والبٌهمً  ٖ٘ٔ:  ٔ، ومسلم  ٖٙٔ:  1ورواه البخاري 
 بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكٌر .

 ، وزاد نسبته للدارمً ، وابن خزٌمة ، وابن حبان ، والحاكم ، وؼٌرهم . 21ٔ - 22ٔ:  ٔوذكره السٌوطً 
 ( "فتح".25ٔ/1(صحٌح البخاري )٘)
 ( : "رجاله رجال الصحٌح" لكنه منمطع.ٗٙٔ/ٖ( ولال الهٌثمً فً المجمع )ٕٗٓ/2" مسند أبً ٌعلى )ٙ)
 .ٔٓ٘-55ٗ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2)
 .ٖٓ/ٕ( انظر: زاد المعاد البن المٌم، 1)



وبٌن أن ٌُطعم عن كل ٌوم مسكٌناً مع الترؼٌب فً الرتبة األولى: فُِرَض أوالً على وجه التخٌٌر بٌنه 
ٌَاُم َكَما كُتَِب عَلَى الَِّذٌَن ِمن لَبْلِكُْم لَعَ الصوم؛ لمول هللا تعالى: }  لَّكُْم ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ كُتَِب عَلٌَْكُُم الّصِ

ْن أٌََّاٍم أَُخَر َوعَلَى الَّ  ِرًٌضا أَْو عَلَى سَفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ عْدُوَداٍت فََمن كَاَن ِمنكُم مَّ ِذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ تَتَّمُون * أٌََّاًما مَّ
عَ َخًٌْرا فَُهَو َخٌٌْر لَّهُ َوأَن تَُصوُمواْ َخٌٌْر لَّكُمْ   . (ٔ)إِن كُنتُْم تَعْلَُمون{  فِْدٌَةٌ َطعَامُ ِمْسِكٌٍن فََمن تَطَوَّ

{  لّما نزلت: } َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌنٍ "لال:  وعن سلمة بن األكوع   
كُنَّا "، وفً رواٌة لمسلم: "حتى نزلت اآلٌة التً بعدها فنسختها (ٕ)كان من أراد أن ٌفطر وٌفتدي

، حتى فافتدى بطعام مسكٌن رمن شاء صام ومن شاء أفط فً رمضان على عهد رسول هللا 
وعن ابن عمر رضً هللا عنهما أنه لرأ  (ٗ( )ٖ)}فََمن َشِهَد ِمنكُُم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ{ أُْنِزلت هذه األٌة:

لال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: "والمراد  (٘)"َطعَاُم ِمْسِكٌٍن". لال:  "هً منسوخة"فِْدٌَةٌ 
ه: بالطعام:اإلطعام،لوله:"لال هً منسوخة" هوصرٌح فً دعوى النسخ، ورجحه ابن المنذر من جهة لول

ٌام لم  ٌٌْر لَّكُْم { لال:ألنها لو كانت فً الشٌخ الكبٌر الذي الٌطٌك الص ٌناسب أن ٌمال } َوأَن تَُصوُمواْ َخ
ٌٌْر لَّكُْم { مع أنه الٌطٌك الصٌام" . وحكً عن ابن باز رحمه هللا تعالى أنه (ٙ)له:} َوأَن تَُصوُمواْ َخ

 .(5)تعالى أعلم،وهللا (1)( 2)لال: "والصواب أن اآلٌة منسوخة"
لما نزل  ومما ٌإكد أن اآلٌة منسوخة حدٌث ابن أبً لٌلى لال:"حدثنا أصحاب دمحم   

ذلن  ممن ٌُطٌمه وُرخص لهم فً رمضان فشك علٌهم فكان من أطعم كل ٌوم مسكٌناً ترن الصوم
ٌر لَّكُْم { فؤمروا بالصٌام ٌْ لال ابن حجر رحمه هللا فً تفسٌر لوله  (ٓٔ)"فنسختها } َوأَن تَُصوُمواْ َخ
فً الكبلم حذؾ تمدٌره: وعلى الذٌن ٌطٌمون "تعالى:}َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم  ِمْسِكٌٍن{:  

فدٌة وكان هذا فً أول األمر عند األكثر، ثم نسخ وصارت الفدٌة للعاجز إذا الصٌام إذا أفطروا 
 .(ٕٔ()ٔٔ)"أفطر

لكن كان الصابم إذا نام  (ٖٔ)فََمن َشِهَد ِمنكُُم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ{ }الرتبة الثانٌة: تحتم الصٌام؛لمول هللا تعالى:

 .(ٔ)لبل أن ٌطعم َحُرم علٌه الطعام والشراب إلى اللٌلة المابلة 
                                                             

 .1ٗٔ-1ٖٔ( سورة البمرة، اآلٌتان: ٔ)
 (أي: فعل. ٕ)
 .1٘ٔ( سورة البمرة، اآلٌة: ٖ)
، ومسلم، كتاب 2ٓ٘ٗالشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ"، برلم  (متفك علٌه: البخاري ، كتاب التفسٌر، باب " فََمْن َشِهَد ِمْنكُمُ ٗ)

ُم الشَّْهَر الصٌام، باب بٌان نسخ لول هللا تعالى: " َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌٍن" بموله: "فََمْن شَِهَد ِمْنكُ 
ِذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌٍن" لال ابن عمر ، لال البخاري رحمه هللا: باٌب: "َوَعلَى الَّ ٘ٗٔٔفَْلٌَُصْمهُ"، برلم 

كُُروَن" " إلى لوله: "َعلَى َما َهَداكُْم َولَعَلَّكُْم تَشْ وسلمة بن األكوع: نسختها "َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآنُ 
 ، من صحٌح البخاري .5ٗ5ٔلبل الحدٌث رلم 

 .  ٙٓ٘ٗ( البخاري، كتاب التفسٌر، باب "فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ"، برلم ٘)
 1ٔٔ/1( فتح الباري، البن حجر، ٙ)
 . 2ٓ٘ٗ، وٙٓ٘ٗ( سمعه الدكتور سعٌد المحطانً أثناء تمرٌره على صحٌح البخاري، الحدٌث رلم 2)
" لال ابن عباس رضً هللا َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ ِفْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌنٍ وعن عطاء أنه سمع ابن عباس ٌمرأ " (1)

مكان كل ٌوم مسكٌناً"  عنهما:لٌست بمنسوخة،هو الشٌخ الكبٌر والمرأة الكبٌرة الٌستطٌعان أن ٌصوما فلٌطعمان
 .٘ٓ٘ٗ]البخاري،كتاب التفسٌر،باب "أٌََّاماً َمعُْدوَداٍت..." اآلٌة،برلم 

لال الدكتور سعٌد المحطانً: سمعت شٌخنا ابن باز رحمه هللا أثناء تمرٌره على صحٌح البخاري،الحدٌث رلم  (5)
،ٌذكر أن فرض صٌام شهر رمضان كان على أحوال ثبلثة،أو مراحل ثبلث)الصٌام فً 1ٓ٘ٗ، والحدٌث رلم ٘ٓ٘ٗ
 (: ٓ٘االسبلم: 

 أفضل . خٌّرهم هللا تعالى بٌن الصٌام واإلطعام والصٌام  -ٔ
 أُلزموا بالصٌام لكن من ؼربت علٌه الشمس ولد نام فبل ٌفطر حتى الٌوم الثانً .  -ٕ
 أُلزموا بالصٌام من طلوع الفجر الثانً إلى ؼروب الشمس،فإذا ؼربت الشمس فمد أفطر الصابم .  -ٖ
 .5ٗ5ْٔسِكٌٍن " لبل الحدٌث رلم ( البخاري،كتاب الصوم،باٌب:" َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم مِ ٓٔ)
 . 1ٓٔ/1( فتح الباري، ٔٔ)
( وأما على لراءة ابن عباس فبل نسخ ؛ ألنه ٌجعل الفدٌة "على من تكلَّؾ الصوم وهو ال ٌمدر علٌه فٌفطر ٕٔ)

 [.1ٓٔ/1وٌكفّر،وهذا الحكم باق".]فتح الباري البن حجر،
 .1٘ٔ( سورة البمرة، اآلٌة: ٖٔ)



الرتبة الثالثة: تحتم الصٌام ووجوبه من طلوع الفجر الثانً إلى ؼروب الشمس، وهذه الرتبة 
اء ، فعن البر(ٕ)نسخت الرتبة الثانٌة، وهً التً استمر علٌها الشرع فً الصٌام إلى ٌوم المٌامة

إذا كان الرجل صابماً فحضر اإلفطار  بن عازب رضً هللا عنهما، لال: "كان أصحاب دمحم 
وال ٌومه حتى ٌمسً، وإن لٌس بن صرمة األنصاري كان  فنام لبل أن ٌفطر لم ٌؤكل لٌلته

فمال لها: أعندِن طعام؟ لالت: ال، ولكن أنطلك فؤطلب  ماً، فلما حضر اإلفطار أتى امرأتهصاب
، فلما انتصؾ (ٖ)فجاءته امرأته فلما رأته لالت: خٌبةً لن -لن، وكان ٌومه ٌعمل فؽلبته عٌناه 
َفُث إَِلى النهار ؼُشً علٌه فَذُكر ذلن للنبً  ٌَاِم الرَّ ٌْلَةَ الّصِ ، فنزلت هذه اآلٌة: } أُِحلَّ لَكُْم لَ

ٌْطُ األَْبٌَُض ِمَن نَِسآبِكُْم { ففرحوا بها فرحاً شدٌداً، ونزلت: }  َوكُلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَكُُم الـَْخ
ٌِْط األَْسَود{"   . (ٗ)الـَْخ

 :(٘) [، عشرة أوجه من المراءات1ٗٔوفً لوله تعالى :}َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ{]البمرة:  
، بكسر )الطاء( وسكون )الٌاء(، وأصله (ٙ)لرأ الجمهور: } ٌُِطٌمُونَهُ { من )أطاق( أحدها:

 )ٌطولونه( نملت الكسرة إلى )الطاء( وانملبت )الواو( )ٌاء( النكسار ما لبلها. 
والثانً: لراءة ابن عباس وعابشة وابن المسٌب وطاووس وابن جبٌر ومجاهد بخبلؾ عنه 

لونه{وعكرمة وأٌوب السختٌانً وع طاء وأبوبكر الصدٌك: }ٌَُطوَّ
، (1)على معنى )ٌطٌمونه( (2)

ق(، أي ٌُجعل كالطوق فً أعنالهم(5))ٌكلفونه(أي:  ، مبنٌا للمفعول من )طُّوِ
(ٔٓ). 

عن عمرو بن  (ٔٔ)ولع عند النسابً من طرٌك ابن أبً نجٌحلال الحافظ ابن حجر: "  
 . (ٗٔ)وهو تفسٌر حسن، أي: ٌكلفون إطالته إطالته" (ٖٔ): }ٌطولونه{: ٌكلفونه(ٕٔ)دٌنار

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔ/ٕالمٌم،  ( زاد المعاد، البنٔ)
 . ٖٔ/ٕ( المرجع السابك، ٕ)
 خٌبة لن: من الخٌبة: الحرمان، ٌمال: خاب ٌخٌب إذا لم ٌنل ما طلب . ( ٖ)
فَُث إَِلى نَِسآبِكُْم هُنَّ ِلبَاٌس لَّكُ ٗ) ٌَاِم الرَّ ٌْلَةَ الّصِ َوأَنتُْم  مْ ( البخاري، كتاب الصوم، باب لول هللا تعالى: }أُِحلَّ لَكُْم لَ

ٌْكُْم َوَعفَا َعنكُْم فَاآلَن بَاِشُروهُ  نَّ َواْبتَؽُواْ َما َكتََب هللا لَكُْم { ِلبَاٌس لـَُّهنَّ َعِلَم هللا أَنَّكُْم كُنتُْم تَْختانُوَن أَنفَُسكُْم فَتَاَب َعلَ
 . 5ٔ٘ٔبرلم 
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔ. ومعجم المراءات: ٕٕ٘-ٕٕٗ( انظر: المراءات المرانٌة: ٘)
، 1ٓٔ/ٔ، وفتح المدٌر: 1ٕٙ/ٕ، والمرطبً: ٙٓٔ/ٕ، والمحرر:ٖٕٙ/ٔ، وإعراب النحاس: ٖ٘/ٕ( البحر: ٙ)

 .ٕٙٗ/ٔوالدر المصون: 
، وزاد المسٌر: 1ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔٔ، ومختصر ابن خالوٌه: ٙٓٔ/ٕ، والمحرر: ٖ٘/ٕ( البحر: 2)
، ٖ٘ٔ/1، وفتح الباري: 1ٔٔ/ٔمحتسب:، والٕٔٔ/ٕ، ومجمع البٌان: 1ٕ/ٕ، وتفسٌر الطبري: 1ٙٔ/ٔ

، وكتاب المصاحؾ: 1ٓٔ/ٔ، واللسان والتاج/طوق، وفتح المدٌر: 21/٘، ومفاتٌح الؽٌب: ٓ٘ٔ/ٔوالعكبري: 
 .ٕٙٗ/ٔ، ومصحؾ عكرمة، بصابر ذوي التمٌٌز/ طوق، والدر المصون:15
 .ٖ٘/ٕ، والبحر:ٖ٘، والكرمانً:ٕ٘( المحتسب: 1)
 .1ٕٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٕٔ٘/ٔ( انظر: معجم المراءات: ٓٔ)
( هو: أبو ٌسار عبد هللا بن أبً نجٌح ٌسار المكً الثمفً موالهم، ثمة، وصمه النسابً بالتدلٌس، كما وصمه ٔٔ)

البخاري بالمدر واالعتزال، وكان ذلن فً آخر عمره عندما جالس عمرو بن عبٌد، وهو صاحب تفسٌر عن 
، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: ٖٕٓ/٘بعدها. انظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: هـ أو ٖٔٔمجاهد، توفً عام: 

 . ٗ٘/ٙ، تهذٌب التهذٌب البن حجر: ٕ٘ٔ/ٙ
( هو: أبو دمحم عمرو بن دٌنار األثرم المكً الجمحً موالهم، إمام حافظ، ثمة ثبت، عالم ورع، ال ٌسؤل عن ٕٔ)

، تهذٌب ٖٕٔ/ٙ، الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 25ٗ/٘سعد: هـ. انظر: الطبمات البن ٕٓٔمثله، توفً عام: 
 . 1ٕ/1التهذٌب البن حجر: 

من طرٌك )ابن أبً نجٌح عن عمرو بن دٌنار عن  5ٔٓٔٔرلم:  5ٕٙ/ٙ( الذي فً سنن النسابً الكبرى: ٖٔ)
عطاء عن ابن عباس لال: الذٌن ٌطولونه( فمط، ولكن ٌوجد من طرٌك )ورلاء عن عمرو بن دٌنار عن عطاء 

[ لال: )تُطٌمُونَهُ(: تكلفونه...(، 1ٌٍٗٔن﴾ ]البمرة:عن ابن عباس فً لوله: ﴿َوَعَلى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطَعاُم ِمْسكِ 
 . 5ٗ٘٘رلم:  5ٙ/٘، وانظر أٌضاً: تحفة األشراؾ للمزي: 1ٔٓٔٔرلم:  5ٕٙ/ٙانظر: السنن الكبرى: 

 .5ٕ/1( الفتح: ٗٔ)



لُونَه{ والثالث: ولرأ مجاهد وابن عباس وعكرمة وعابشة وطاووس وعمرو بن دٌنار:}ٌَطَّوَّ
(ٔ) 
على معنى )ٌتطولونه(. من )اّطّوق( وأصله: تطّوق على وزن تفعّل، ثم ادؼموا التاء فً الطاء، 

 واجتلبوا همزة الوصل.
جاهد }ٌَِطٌمُونَه{والرابع: ولرأ م

وهً باطلة على )ٌكٌلونه(، ورد المرطبً هذه المراءة، فمال: " (ٕ)
ومحال، ألن الفعل مؤخوذ من الطوق، فالواو الزمة واجبة فٌه وال مدخل للـ)ٌاء( فً هذا المثال. 

 : (ٖ)لال أبو بكر األنباري : وأنشدنا أحمد بن ٌحٌى النحوي ألبً ذإٌب
 ا          مطبعة من ٌؤتها ال ٌضٌرهافمٌل تحمل فوق طولن إنه

 .(ٗ)فؤظهر )الواو( فً الطوق، وصح بذلن أن واضع )الٌاء( مكانها ٌفارق الصواب"
والخامس: ولرأت فرلة منهم ابن عباس وعكرمة ومجاهد وحكاها النماش وأبو عمرو: 

وأطاق وأطٌك. لال بمعنى ٌطٌمونه، ٌمال : طاق بتشدٌد الطاء والٌاء مفتوحتٌن،  (٘)}ٌّطٌّمونه{
 .(ٙ)ابن عطٌة: "وتشدٌد الٌاء فً هذه اللفظة ضعٌؾ"

ٌّمونه{والسادس: ولرأ سعٌد بن المسٌب وابن عباس بخبلؾ} ٌّطِ
 ، بالٌاء المشددة المكسورة.(2)

بضم الٌاء األولى وكسر الثانٌة مشددة  (1)والسابع: والبن عباس وعكرمة ومجاهد: }ٌُطٌِّمونه{
 .على البناء للمفعول

ٌّمُونَه{ بضم الٌاء  والثامن: وذكر ابن خالوٌه وجها آخر منسوبا الى مجاهد عن ابن عباس هو}ٌُطَّ
 .(5)األولى وتشدٌد الطاء والٌاء الثانٌة مكسورة

لونه{ من )أطوق(، ٍِ ٍِ والتاسع:  ولراءة حمٌد: }ٌُْطِو
، كمولهم" أطول فً أطال، وهو (ٓٔ)

 .(ٔٔ)األصل
لُونه{والعاشر: وذكر ابن خالوٌه أن  عطاء وابن عباس لرأا: }ٌَتََطوَّ

 بالتاء. (ٕٔ)
و}فِْدٌَةٌ{:" فداء ٌفتدي به عن الصوم؛ واألصل أن الصوم الزم لن، وأنن مكلؾ به،   

فتفدي نفسن من هذا التكلٌؾ واإللزام بإطعام مسكٌن، لوله تعالى: } َطعَاُم ِمْسِكٌٍن{]البمرة : 
أي علٌهم لكل ٌوم طعام مسكٌن؛ ولٌس المعنى طعام [، عطؾ بٌان لموله تعالى: } فدٌة { 1ٗٔ

مسكٌن لكل شهر؛ بل لكل ٌوم؛ وٌدل لذلن المراءة الثانٌة فً اآلٌة: } طعام مساكٌن { بالجمع؛ 
فكما أن األٌام التً علٌه جمع، فكذلن المساكٌن الذٌن ٌطعَمون ال بد أن ٌكونوا جمعاً"
(ٖٔ). 

 :(ٗٔ)[، ثبلث لراءات1ٗٔ]البمرة : وفً لوله تعالى: }َطعَاُم ِمْسِكٌٍن{  
المراءة األولى: } فدٌةُ طعاِم مساكٌَن { بحذؾ التنوٌن فً }فدٌةُ {؛ وبجر المٌم فً }طعام{؛ 

 بالجمع، وفتح النون ببل تنوٌن. وهً لراءة نافع وابن عامر. (ٔ)و}مساكٌَن{
                                                             

، 1ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔٔ، ومختصر ابن خالوٌه: ٙٓٔ/ٕ، والمحرر: ٖ٘/ٕ(البحر: ٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ، والدر المصون:1ٓٔ/ٔان والتاج/طوق، وفتح المدٌر: ، واللس1ٔٔ/ٔوالمحتسب:

 .ٔٔ٘/ٔ، والمحرر: 12ٕ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖ٘/ٕ( البحر: ٕ)
، 1ٔ/ٗ، واألشمونً: 2ٕ/ٕ، والممتضب: 2ٓ/ٖ، والكتاب: 1ٕٓ/ٔ( انظر: شرح أشعار الهذلٌٌن: ٖ)

 لشاعر ٌصؾ لرٌة مملوءة بالطعام.واللسان)ضٌر(. والطوق: الطالة والمدرة، والمطبعة: المملوءة، وا
 .12ٕ-1ٕٙ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٗ)
، 1ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٔٔ، ومختصر ابن خالوٌه: ٙٓٔ/ٕ، والمحرر: ٖ٘/ٕ(البحر: ٘)

 .ٕٙٗ/ٔ، والدر المصون:1ٓٔ/ٔ، واللسان والتاج/طوق، وفتح المدٌر: 1ٔٔ/ٔوالمحتسب:
 .ٕٔ٘/ٔ( معجم المراءات: ٙ)
 .1٘/ٕ، وروح المعانً: ٔٔ، ومختصر ابن خالوٌه: 1ٔٔ/ٔب:(المحتس2)
، واللسان/طوق، والدر 1ٔٔ/ٔ، والمحتسب:1ٕٙ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٙٓٔ/ٕ، والمحرر: ٖ٘/ٕ(البحر: 1)

 .ٕٙٗ/ٔالمصون:
 .ٖ٘/ٕ( البحر: 5)
 . ٖ٘/ٕ( البحر: ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( انظر: معجم المراءات: ٔٔ)
 ، التاج/طوق.5٘/ٕالمعانً: ، روح ٕٔ( مختصر ابن خالوٌه: ٕٔ)
 .ٕٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٖٙٔ/ٕ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن: 5ٕٗ/٘، ومفاتٌح الؽٌب: 2ٕٗ-2ٖٕ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السبعة:ٗٔ)



 :(ٕ)وفً إضافة فدٌة إلى طعام وجهان  
ها طعام، فهذا من باب إضافة الموصوؾ إلى الصفة، كمولهم: أن الفدٌة لها ذات وصفتها أن -أ

 مسجد الجامع وبمله الحمماء.
لال الواحدي: الفدٌة اسم للمدر الواجب، والطعام اسم ٌعم الفدٌة وؼٌرها، فهذه اإلضافة من  -ب

اإلضافة التً تكون بمعنى }من{ كمولن: ثوب خز وخاتم حدٌد، والمعنى: ثوب من خز وخاتم 
، فكذا ههنا التمدٌر: فدٌة من طعام فؤضٌفت الفدٌة إلى الطعام مع أنن تطلك على الفدٌة من حدٌد
 اسم الطعام.

مع الرفع؛ و} طعاُم { بالرفع؛ و} مسكٌٍن  (ٖ)فدٌةٌ{ } المراءة الثانٌة: } فدٌةٌ طعاُم مسكٌٍن{؛ بتنوٌن
 { باإلفراد، وكسر النون المنونة.

باإلفراد، فٌما ذكر البخاري وأبو  طعاُم مسكٌٍن{ } لال المرطبً: "ولد لرأ ابن عباس  
، وهً لراءة حسنة، ألنها بٌنت الحكم فً الٌوم، واختارها أبو (ٗ)داود والنسابً عن عطاء عنه

 .(ٙ)"(٘) عبٌد، وهً لراءة أبً عمرو وحمزة والكسابً
ولٌس لال أبو عبٌد : "فبٌنت أن لكل ٌوم إطعام واحد، فالواحد مترجم عن الجمٌع،   

 .(2)الجمٌع بمترجم عن واحد. وجمع المساكٌن ال ٌدري كم منهم فً الٌوم إال من ؼٌر اآلٌة"
المراءة الثالثة: } فدٌةٌ طعاُم مساكٌَن {؛ بتنوٌن } فدٌةٌ { مع الرفع؛ و} طعاُم { بالرفع؛ و} مساكٌَن 

 { بالجمع، وفتح النون ببل تنوٌن.
جاز وحسن ألن المعنى: على كل واحد طعام لال أبو علً الفارسً: "إن اإلفراد  

ٌَْرُموَن اْلُمْحَصناِت ثُمَّ لَْم ٌَؤْتُوا  مسكٌن، فلهذا أفرد، ومثل هذا فً المعنى لوله تعالى: }َوالَِّذٌَن 
[، ولٌس جمٌع الماذفٌن ٌفّرق فٌهم جلد ثمانٌن، ٗبِؤَْربَعَِة شَُهداَء فَاْجِلُدوهُْم ثَماِنٌَن َجْلَدةً{ ]النور: 

إنّما على كّل واحد منهم جلد ثمانٌن، وكذلن على كّل واحد منهم طعام مسكٌن. فؤفرد هذا كما 
 .(1)جمع لوله: }فَاْجِلُدوهُْم ثَمانٌَِن َجْلَدةً{"

وهذا مردود من كبلم أبً عبٌد ألن هذا إنّما ٌعرؾ  واختار لراءة الجمع النحاس لال : "  
ن ٌطٌمونه فدٌة طعام مساكٌن{، أّن لكّل ٌوم مسكٌنا بالداللة فمد علم أّن معنى }وعلى الذٌ

فاالختٌار هذه المراءة لٌرد جمعا على جمع، واختار أبو عبٌد أن ٌمرأ }فِْدٌَةٌ َطعاُم ِمْسِكٌٍن{، لال: 
"ألن الطعام هو الفدٌة"، وال ٌجوز أن ٌكون الطعام نعتا ألنه جوهر ولكنه ٌجوز على البدل 

ةٌ َطعاُم باإلضافة ألن فدٌة مبهمة تمع للطعام وؼٌره فصار مثل لولن: هذا وأبٌن منه أن ٌمرأ فِْدٌَ 
 .(5)"ثوب خزّ 

والمراد بالـ}مسكٌن{، "من ال ٌجد شٌباً ٌكفٌه لمدة سنة؛ فٌدخل فً هذا التعرٌؾ الفمٌر؛   
د فإذا مر بن المسكٌن فهو شامل للفمٌر؛ وإذا مر بن الفمٌر فإنه شامل للمسكٌن؛ أما إذا جمعا فم
لال أهل العلم: إن بٌنهما فرلاً: فالفمٌر أشد حاجة من المسكٌن؛ الفمٌر هو الذي ال ٌجد نصؾ 

 .(ٓٔ)كفاٌة سنة؛ وأما المسكٌن فٌجد النصؾ فؤكثر دون الكفاٌة لمدة سنة"

                                                                                                                                                                               

 (فً هذه المراءة جمعوا }المساكٌن{، ألن الذٌن ٌطٌمونه جماعة، وكل واحد منهم ٌلزمه مسكٌن.ٔ)
 .5ٕٗ/٘(انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕ)
( وفً لراءة }فدٌة{ بالتنوٌن فجعلوا ما بعده مفسرا له ووحدوا المسكٌن ألن المعنى على كل واحد لكل ٌوم ٖ)

 طعام مسكٌن.
، 5ٔٔ-5ٓٔ/ٗ(، وسنن النسابً المجتبى:1ٖٕٔ(، و)ٖٕٙٔ(، وسنن أبً داود)٘ٓ٘ٗ( صحٌح البخاري)ٗ)

 (.5٘ٔٓٔ(، و)1ٖٕٙوالكبرى)
 .25، والتٌسٌر:2ٙٔوعاسم، انظر: السبعة: ( وهً أٌضا لراءة ابن كثٌر ٘)
 .12ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .12ٕ/ٕ، ونمله المرطبً فً تفسٌره: 1ٕٙ/ٔ( إعراب المرآن: 2)
 .ٕٕ٘/ٔ، بواسطة ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 12ٕ/ٕ،  ونمله عنه ، تفسٌر المرطبً: 2ٖٕ/ٕ( الحجة: 1)
 .12ٕ/ٕتفسٌره:  ، ونمله المطربً ف5ً٘/ٔ( إعراب المرآن: 5)
 . ٖٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٓٔ)



واختلؾ أهل العلم فً مبلػ الطعام الذي كانوا ٌطعمون فً ذلن إذا أفطروا، وفٌه   
 :(ٔ)ألوال

 الواجُب من طعام المسكٌن إلفطار الٌوم الواحد نصؾ صاع من لمح. أحدها: أنه كان
 والثانً: أنه كان الواجب من طعام المسكٌن إلفطار الٌوم، مدًّا من لمح ومن سابر ألواتهم.

 والثالث: أنه كان ذلن نصؾ صاع من لمح، أو صاًعا من تمر أو زبٌب.
ته ٌوَمه الذي أ  فطَره.والرابع: أنه ما كان المفطر ٌتموَّ

 والخامس:أنه كان ذلن سحوًرا َوعشاًء، ٌكون للمسكٌن إفطاًرا.
ًٌْرا    َع َخ ٌٌْر لَهُ لوله تعالى: }فََمْن تََطوَّ أي فمن زاد على المدر  [؛ "1ٗٔ{ ]البمرة : فَُهَو َخ

 .(ٕ)المذكور فً الفدٌة فذلن خٌر له"
 .(ٖ)ابه عابد إلٌه ومنفعته له"لال المراؼً:" أي فمن زاد فً الفدٌة فذلن خٌر له ، ألن ثو  
لال ابن عثٌمٌن: " أي فمن فعل الطاعة على وجه خٌر فهو خٌر له.. ومعلوم أن الفعل   

ال ٌكون طاعة إال إذا كان موافماً لمرضاة هللا عز وجل بؤن ٌكون خالصاً لوجهه موافماً لشرٌعته؛ 
على ؼٌر الشرٌعة لم ٌكن طاعة، فإن لم ٌكن خالصاً لم ٌكن طاعة، وال ٌمبل؛ وإن كان خالصاً 

 .(ٗ)وال ٌمبل؛ ألن األول شرن؛ والثانً بدعة
ًٌْرا{ ]البمرة :    َع َخ  :(٘)[، ثبلثة أوجه من التفسٌر1ٗٔوذكروا فً لوله تعالى: }فََمْن تََطوَّ

، (2)، ومجاهد(ٙ)أحدها : فمن تطوع بؤن زاد على مسكٌن واحد فهو خٌر له. وهذا لول ابن عباس
 .(ٓٔ)، وعطاء(5)، والسدي(1)وطاووس
 .(ٔٔ)مجاهدأن ٌطعم المسكٌن الواحد أكثر من المدر الواجب. لاله  والثانً:

، ورواٌة ابن جرٌج (ٕٔ)والثالث : فمن تطوع بؤن صام مع الفدٌة فهو خٌر له. وهذا لول الزهري
 .(ٖٔ)عن مجاهد

ٌخصص بعض معانً والراجح أن هللا تعالى ذكره عمم بموله : }فمن تطوع خًٌرا{، فلم   
ع الخٌر، وزٌادةُ مسكٌن على جزاء الفدٌة  الخٌر دون بعض. فإّن َجْمع الَصْوم مع الفدٌة من تطوُّ
ع الخٌر. وجابز أن ٌكون تعالى ذكره عنى بموله : " فمن تطوع خًٌرا "، أيَّ هذه  من تطوُّ

خٌر، ونوافل المعانً تطّوع به المفتدي من صومه، فهو خٌر له. ألن كل ذلن من تطوع ال
 . وهللا أعلم.(ٗٔ)الفضل
ٌْراً{]البمرة:  َع َخ  :(٘ٔ)[، لراءتان1ٗٔوفً لوله تعالى:}فََمْن تََطوَّ

إحداهما: }ٌتطّوع{، بالتاء وتشدٌد الطاء وجزم العٌن على معنى ٌتطّوع. لرأ بها: عٌسى بن 
 عمر وٌحٌى بن وثاب وحمزة والكسابً.

                                                                                                                                                                               

 
 .ٔٗٗ-ٓٗٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .2ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .5ٖٕ(انظر: النكت والعٌون:/٘)
 .ٔٗٗ/ٖ(:ص25ٕٙ(، و)25ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٔٗٗ/ٖ(:ص252ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٗٗ-ٔٗٗ/ٖ(:ص1ٕٕٓ(، و)1ٕٓٔ(، و)1ٕٓٓ(، و)255ٕ(، و)251ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص1ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص1ٖٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٖ(:ص1ٓ2ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٗٗ/ٖ(:ص1ٕٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٖٕ(انظر: النكت والعٌون:/ٖٔ)
 .ٖٗٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٗٙ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ)



 بالتاء وفتح العٌن وتخفٌؾ الطاء على الفعل الماضً.والثانٌة: ولرأ اآلخرون: }تََطْوَع{، 

ٌٌْر لَّكُم{]البمرة:   [، " أي: والصوم خٌر لكم من الفطر 1ٗٔلوله تعالى:}َواَْن تَُصوُموا َخ
 .(ٔ)والفدٌة"

" }وأْن تَصوموا{، ما كتب علٌكم من شهر رمضان،} فهو خٌر لكم{ أي  لال الطبري:  
 .(ٕ)من أن تفطروه وتفتدوا "

ٌٌْر لَكُْم{ من اإلفطار والفدٌة"    .(ٖ)لال الثعلبً: أي:" والصوم }َخ
أي: وصومكم أٌها المرضى والمسافرون والذٌن ٌطٌمونه، خٌر لكم من  لال المراؼً:"  

 .(ٗ)الفدٌة ، لما فٌه من رٌاضة الجسد والنفس وتفدٌة االٌمان بالتموى ومرالبة َّللّا"
ٌٌْر لَّكُم{]البمرة:وفً لوله تعالى:}َواَْن     :(٘)[، تفسٌران1ٗٔتَُصوُموا َخ

 أحدهما : أن الصوم فً السفر خٌر من الفطر فٌه والمضاء بعده .
 والثانً : أن الصوم لمطٌمه خٌر وأفضل ثواباً من التكفٌر لمن أفطر بالعجز .

ٌٌْر لَكُْم{]البمرة   [، على 1ٗٔ:  ولد اختلؾ فً الخطاب فً لوله تعالى} َوأَْن تَُصوُموا َخ
 :(ٙ)وجوه

أحدها: أن ٌكون هذا خطابا مع الذٌن ٌطٌمونه فمط، فٌكون التمدٌر: وأن تصوموا أٌها المطٌمون 
 أو المطولون وتحملتم المشمة فهو خٌر لكم من الفدٌة.

والثانً: أن هذا خطاب مع كل من تمدم ذكرهم، أعنً المرٌض والمسافر والذٌن ٌطٌمونه، وهذا 
ظ عام، وال ٌلزم من اتصاله بموله: }وعلى الذٌن ٌطٌمونه{ أن ٌكون حكمه مختصا أولى ألن اللف

بهم، ألن اللفظ عام وال منافاة فً رجوعه إلى الكل، فوجب الحكم  بذلن وعند هذا ٌتبٌن أنه ال 
بد من اإلضمار فً لوله: }فمن كان منكم مرٌضا أو على سفر فعدة من أٌام أخر{ وأن التمدٌر: 

 من أٌام أخر. فؤفطر فعدة
والثالث: أن ٌكون لوله: }وأن تصوموا خٌر لكم{ عطفا علٌه على أول اآلٌة فالتمدٌر: كتب علٌكم 

 الصٌام وأن تصوموا خٌر لكم.
إِن كنتم تعلمون ما فً الصوم من  [؛ أي:"1ٗٔلوله تعالى: }إِْن كُْنتُْم تَْعلَُموَن{]البمرة :   

 .(2)أجر وفضٌلة"
إن كنتم تعلمون خٌَر األمرٌن لكم أٌها الذٌن آمنوا، من اإلفطار "لال الطبري: أي:   

 .(1)والفدٌة، أو الصوم على ما أمركم هللا به"
لال المراؼً: أي: }إن كنتم تعلمون{" وجه الخٌرٌة فٌه وكونه لمصلحة المكلفٌن ، ألن   

 .(5)َّللّا ؼنى عن العالمٌن"
 : (ٓٔ)[، وجهٌن1ٗٔتَْعلَُموَن{]البمرة:وٌحتمل لوله تعالى:}إِْن كُْنتُْم   

ْعتُه فٌكم َوبٌََّْنتُه من دٌنكم .  أحدهما : إن كنتم تعلمون ما َشرَّ
 والثانً : إن كنتم تعلمون فضل أعمالكم وثواب أفعالكم .

لال ابن عثٌمٌن: "وهذه جملة مستؤنفة؛ والمعنى: إن كنتم من ذوي العلم فافهموا؛ و} إن{   
كما ٌمولون؛ ألنه لٌس المعنى: خٌراً لنا إن  -ٌعنً لٌست وصلٌة  -لبلها  لٌست شرطٌة فٌما

                                                             

 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٖٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .٘ٙ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٖ)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٕٓ٘/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٗٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .5ٖٕ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)



علمنا؛ فإن لم نعلم فلٌس خٌراً لنا؛ بل هو مستؤنؾ؛ ولهذا ٌنبؽً أن نمؾ على لوله تعالى: } خٌر 
 .(ٔ)لكم {"
 الفوابد:
 .من فوابد اآلٌة: أن الصوم أٌامه للٌلة؛ لموله تعالى: } أٌاماً معدودات{ - ٔ
ومنها: التعبٌر بكلمات ٌكون بها تهوٌن األمر على المخاطب؛ لموله تعالى: } أٌاماً معدودات  - ٕ
.} 
 ومنها: رحمة هللا عز وجل بعباده؛ لملة األٌام التً فرض علٌهم صٌامها. - ٖ
ومنها: أن المشمة تجلب التٌسٌر؛ لموله تعالى: } فمن كان منكم مرٌضاً أو على سفر فعدة من  - ٗ

 خر {؛ ألن المرض، والسفر مظنة المشمة.أٌام أ
وإن لم ٌكن فً الصوم مشمة  -ومنها: جواز الفطر للمرض؛ ولكن هل المراد مطلك المرض  - ٘

علٌه؛ أو المراد المرض الذي ٌشك معه الصوم، أو ٌتؤخر معه البرء؟ الظاهر الثانً؛ وهو 
لصوم، أو ال ٌتؤخر معه البرء؛ مذهب الجمهور؛ ألنه ال وجه إلباحة الفطر بمرض ال ٌشك معه ا

 :(ٕ)هذا وللمرٌض حاالت
 األولى: أن ال ٌضره الصوم، وال ٌشك علٌه؛ فبل رخصة له فً الفطر.

الثانٌة: أن ٌشك علٌه، وال ٌضره؛ فالصوم فً حمه مكروه؛ ألنه ال ٌنبؽً العدول عن رخصة 
 هللا.

تعالى: } وال تمتلوا أنفسكم إن هللا كان الثالثة: أن ٌضره الصوم؛ فالصوم فً حمه محرم؛ لموله 
 [ .5ٕبكم رحٌماً { ]النساء: 

ومن فوابد اآلٌة: جواز الفطر فً السفر؛ لموله تعالى: } أو على سفر فعدة من أٌام أخر {؛  - ٙ
 :(ٖ)وللمسافر باعتبار صومه فً سفره حاالت ثبلث

تزٌد على صوم الحضر؛ ففً هذه األولى: أن ال ٌكون فٌه مشمة إطبللاً؛ ٌعنً: لٌس فٌه مشمة 
الحال الصوم أفضل؛ وإن أفطر فبل حرج؛ ودلٌله أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌصوم فً السفر، كما فً 

فً بعض أسفاره فً ٌوم  -ملسو هيلع هللا ىلص-خرجنا مع رسول هللا »حدٌث أبً الدرداء رضً هللا عنه لال: 
شدة الحّر؛ وما فٌنا صابم إال ما كان من النبً صلى  حار حتى ٌضع الرجل ٌده على رأسه من

؛ وألن الصوم فً السفر أسرع فً إبراء ذمته؛ وألنه أسهل علٌه (ٔ)«هللا علٌه وسلم وابن رواحة
 وهو رمضان. -ؼالباً لكون الناس مشاركٌن له، وثمِل المضاء ؼالباً؛ وألنه ٌصادؾ شهر الصوم 

مشمة ؼٌر شدٌدة؛ فهنا األفضل الفطر؛ والدلٌل علٌه أن النبً  الحالة الثانٌة: أن ٌشك علٌه الصوم
: -ملسو هيلع هللا ىلص-ملسو هيلع هللا ىلص كان فً سفر، فرأى زحاماً، ورجبلً لد ظُلل علٌه، فسؤل عنه، فمالوا: صابم؛ فمال 

 لسفر.؛ فنفى النبً ملسو هيلع هللا ىلص البر عن الصوم فً ا(ٔ)«لٌس من البر الصٌام فً السفر»
فإن لٌل: إن من المتمرر فً أصول الفمه أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب؛   

 وهذا ٌمتضً نفً البر عن الصوم فً السفر مطلماً؟.
ٌعنً أن الحكم ال « العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب»فالجواب: أن معنى لولنا:   

مثل حاله؛ ولد نص على هذه الماعدة ابن ٌختص بعٌن الذي ورد من أجله؛ وإنما ٌعم من كان 
 دلٌك العٌد فً شرح الحدٌث فً العمدة؛ وهو واضح.

                                                             

 .ٕٖٗ/ٔ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 ( وسوؾ نفصل المول فً األمراض المفطرة، بعد الفوابد إن شاء هللا.ٕ)
 إن شاء هللا.( وسوؾ نفصل المول فً السفر المفطر، بعد الفوابد ٖ)

، كتاب 1٘1، وأخرجه مسلم ص5ٗ٘ٔ: حدٌث رلم ٖ٘، كتاب الصوم، باب ٕ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
 (.ٕٕٔٔ[ 1ٓٔ] ٖٕٓٙ: التخٌٌر فً الصوم والفطر فً السفر )2ٔالصٌام، باب 

لحر: "لٌس من البر : لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمن ظلل علٌه واشتد اٖٙ، كتاب الصوم، باب ٕ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
: جواز الصوم ٘ٔ، كتاب الصٌام، باب 1٘2 – 1٘ٙ، أخرجه مسلم 5ٗٙٔالصٌام فً السفر، حدٌث رلم 

 .٘ٔٔٔ[ 5ٕ] ٕٕٔٙوالفطر فً شهر رمضان للمسافــر فــً ؼٌر معصٌة...، حدٌث رلم 



الحالة الثالثة: أن ٌشك الصوم على المسافر مشمة شدٌدة؛ فهنا ٌتعٌن الفطر؛ ودلٌله: ما ثبت فً 
ام وإنهم ٌنتظرون الصحٌح أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان فً سفر، فشُكً إلٌه أن الناس لد شك علٌهم الصٌ

ما ٌفعل؛ فدعا بماء بعد العصر، فشربه، والناس ٌنظرون؛ ثم جًء إلى النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ولٌل له: إن 
؛ والمعصٌة ال تكون إال فً (ٕ)«أولبن العصاة! أولبن العصاة!: »-ملسو هيلع هللا ىلص-بعض الناس لد صام فمال 
 فعل محرم؛ أو ترن واجب.

اآلٌة: أن السفر الذي ٌباح فٌه الفطر ؼٌر ممٌد بزمن، وال مسافة؛ إلطبلق السفر  ومن فوابد - 2
فً اآلٌة؛ وعلى هذا ٌرجع فٌه إلى العرؾ: فما عده الناس سفراً فهو سفر؛ وهذا اختٌار شٌخ 

 اإلسبلم ابن تٌمٌة؛ ألن تحدٌده بزمن، أو مسافة ٌحتاج إلى دلٌل.
وإن كان فً بلده؛ فإنه ٌجوز أن ٌفطر؛ وكان أنس  -فٌه  ومنها: أن المتهٌا للسفر كالخارج - 1

 ؛ لكن هذا الحدٌث فٌه ممال؛ على ذلن.(ٖ)«السنة»بن مالن ٌفعل ذلن، وٌمول: 
ومن فوابد اآلٌة: أن الظاهرٌة استدلوا بها على أن من صام فً السفر لم ٌجزبه؛ لموله  - 5

عالى على المرٌض، والمسافر عدة من أٌام تعالى: } فعدة من أٌام أخر {، فؤوجب هللا سبحانه وت
إن اآلٌة »أخر؛ فمن صام وهو مرٌض، أو مسافر صار كمن صام لبل دخول رمضان، ولالوا: 

؛ وهذا المول لوال أن السنة بٌنت جواز الصوم لكان له وجه لوي؛ «لٌست فٌها شًء محذوؾ
، وتمدٌر الكبلم: فمن ألن األصل عدم الحذؾ؛ لكن أجاب الجمهور عن هذا بؤن الحذؾ متعٌن

كان مرٌضاً، أو على سفر فؤفطر فعلٌه عدة من أٌام أخر؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص صام فً رمضان فً 
؛ ولو كان الصوم (ٗ)السفر والصحابة معه منهم الصابم، ومنهم المفطر، ولم ٌعب أحد على أحد

 على الصابم. حراماً ما صامه النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وألنكر المفطر
ومن فوابد اآلٌة: أنه لو صام عن أٌام الصٌؾ أٌام الشتاء فإنه ٌجزئ؛ لموله تعالى: } فعدة  - ٓٔ

 من أٌام أخر  وجهه: أن } أٌام { نكرة.

ومنها: حكمة هللا سبحانه وتعالى فً التدرج بالتشرٌع، حٌث كان الصٌام أول األمر ٌخٌر  - ٔٔ
؛ ثم تعٌن الصٌام كما ٌدل على ذلن حدٌث سلمة بن األكوع فٌه اإلنسان بٌن أن ٌصوم، وٌطعم

 رضً هللا عنه.
ومنها: أن من عجز عن الصٌام عجزاً ال ٌرجى زواله فإنه ٌطعم عن كل ٌوم مسكٌناً؛  - ٕٔ

ووجه الداللة أن هللا سبحانه وتعالى جعل اإلطعام عدٌبلً للصٌام حٌن التخٌٌر بٌنهما؛ فإذا تعذر 
ولهذا ذكر ابن عباس رضً هللا عنهما أن هذه اآلٌة فً الشٌخ الكبٌر،  الصٌام وجب عدٌله؛

 ً  .(ٔ)والمرأة الكبٌرة ال ٌطٌمان الصٌام، فٌطعمان عن كل ٌوم مسكٌنا
ومنها: أنه ٌرجع فً اإلطعام فً كٌفٌته ونوعه إلى العرؾ؛ ألن هللا تعالى أطلك ذلن؛  - ٖٔ

 ع فٌه إلى العرؾ.والحكم المطلك إذا لم ٌكن له حمٌمة شرعٌة ٌرج

                                                             
فــً ؼٌر : جواز الصوم والفطر فً شهر رمضان للمسافــر ٘ٔ، كتاب الصٌام، باب 1٘ٙأخرجه ص (ٕ)

 .ٗٔٔٔ[ 5ٔ] ٕٓٔٙ؛ ٗٔٔٔ[ 5ٓ] ٕٓٔٙمعصٌة، حدٌث رلم 
: ما جاء فٌمن أكل ثم خرج ٌرٌد سفراً، حدٌث رلم 2ٙ، كتاب الصوم، باب 2ٕٙٔأخرجه الترمذي ص (ٖ)
، وفً الحدٌث األول عبد هللا بن جعفر بن نجٌح المدٌنً البصري؛ لال الحافظ فً التمرٌب: 1ٓٓ، 255

 بن جعفر بن أبً كثٌر فً الحدٌث الثانً؛ لال الترمذي: "وهو مدٌنً ثمة" )جامع "ضعٌؾ"؛ لكن تابعه دمحم
(؛ وفً الحدٌثٌن زٌد بن 1ٓٓ: ما جاء فٌمن أكل...، حدٌث رلم 2ٙ، كتاب الصوم، باب 2ٕٙٔالترمذي ص

ل ؛ ولا1ٓٓأسلم؛ لال الحافظ فً التمرٌب: "ثمة عالم كان ٌرسل"، ولكنه صرح بالتحدٌث فً حدٌث رلم 
(؛ وذكر 1ٖٓ – ٔٗٙ، حدٌث رلم ٕٓٗ/ٔ: "صحٌح" )255األلبانً فً صحٌح الترمذي فً حدٌث رلم 

(؛ ولال عبد 1ٓٗ – ٕٗٙالحدٌث الثانً فً صحٌح الترمذي، ولم ٌعلك علٌه )المرجع السابك، حدٌث رلم 
 (.ٔ، حاشٌة رلم ٕٔٗ/ٙالمادر األرناإوط: "إسناده حسن" )جامع األصول 

(ٗ)  ً : جواز الصوم والفطر فً شهر رمضان للمسافر...، حدٌث ٘ٔ، كتاب الصٌام، باب 1٘ٙص راجع مسلما
 .ٙٔٔٔ[ 5ٙ] 1ٕٔٙرلم 

: )ٌا أٌها الذٌن آمنوا كتب علٌكم الصٌام...(، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب التفسٌر، باب 5ٖٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
ٗ٘ٓ٘. 



ومنها: أنه ال فرق بٌن أن ٌملّن الفمٌر ما ٌطعمه، أو ٌجعله ؼداًء، أو عشاًء؛ ألن الكل  - ٗٔ
 .(ٕ)إطعام؛ وكان أنس بن مالن حٌن كبر ٌطعم أُدماً، وخبزاً 

ومنها: أن ظاهر اآلٌة ال ٌشترط تملٌن الفمٌر ما ٌطعم؛ وهو المول الراجح؛ ولال بعض  - ٘ٔ
إنه ٌشترط تملٌكه؛ فٌعطى مداً من البر؛ أو نصؾ صاع من ؼٌره؛ ولٌل: ٌعطى أهل العلم: 

نصؾ صاع من البر، وؼٌره؛ واستدل المابلون بالفرق بٌن البر وؼٌره بما لاله معاوٌة فً زكاة 
فعدل به الناس، وجعلوا  (ٖ)«ٌعدل مدٌن من الشعٌر -ٌعنً البر  -أرى المد من هذه »الفطر: 

؛ واستدل المابلون بوجوب نصؾ صاع من البر، وؼٌره بحدٌث (ٗ)ؾ صاعالفطرة من البر نص
كعب بن عجرة رضً هللا عنه حٌن أذن له النبً ملسو هيلع هللا ىلص بحلك رأسه وهو محرم أن النبً صلى هللا 
علٌه وسلم لال له مبٌناً المجمل فً لوله تعالى: }ففدٌة من صٌام أو صدلة أو نسن{ ]البمرة: 

؛ ولم ٌفرق النبً (٘)«أطعم ستة مساكٌن لكل مسكٌن نصؾ صاع»فً الصدلة: [، فمال 5ٙٔ
 ملسو هيلع هللا ىلص بٌن طعام وآخر.

كلها خٌر؛ لموله تعالى: } فمن تطوع  -تبارن وتعالى  -ومن فوابد اآلٌة: أن طاعة هللا  - ٙٔ
 خٌراً فهو خٌر له {.

 تصوموا خٌر لكم {؛ وتفاضل األعمال ومنها: ثبوت تفاضل األعمال؛ لموله تعالى: } وأن - 2ٔ
ٌستلزم تفاضل العامل؛ فٌنبنً على ذلن أن الناس ٌتفاضلون فً األعمال؛ وهو ما دل علٌه 
الكتاب، والسنة، وإجماع السلؾ، والوالع؛ لال هللا تعالى: }ال ٌستوي منكم من أنفك من لبل الفتح 

[، ٓٔوا وكبلًّ وعد هللا الحسنى{ ]الحدٌد: ولاتل أولبن أعظم درجة من الذٌن أنفموا من بعد ولاتل
ولال تعالى: }ال ٌستوي الماعدون من المإمنٌن ؼٌر أولً الضرر والمجاهدون فً سبٌل هللا 
بؤموالهم وأنفسهم فضَّل هللا المجاهدٌن بؤموالهم وأنفسهم على الماعدٌن درجة وكبلًّ وعد هللا 

ً * درجات منه ومؽفرة ورحمة{ الحسنى وفضَّل هللا المجاهدٌن على الماعدٌن أج راً عظٌما

 [ ؛ والنصوص فً هذا كثٌرة.5ٙ، 5٘]النساء: 
 ومن فوابد اآلٌة: التنبٌه على فضل العلم؛ لموله تعالى: } إن كنتم تعلمون {. - 1ٔ
أما الذٌن ٌباح لهم الفطر من رمضان من أهل األعذار، فهم أنواع، وفٌما ٌؤتً تفصٌل كل  -5ٔ
 نوع: 
 مرٌض: ال -أوال:
ٌن جمٌعاً، كما    المرض: السُّمم، نمٌض الصحة، وٌمال: المرُض والسُّمم فً البدن والّدِ

ٌُمال: الصحة فً البدن والدٌن جمٌعاً، والمرض فً الملب ٌطلك على كل ما خرج به اإلنسان 
، وٌمال: للب عن الصحة فً الدٌن، و أصل المرض: النمصان، ٌمال: بدن مرٌض: نالص الموة
 . (ٔ)مرٌض: نالص الدٌن، والمرض: فتوٌر عن الحك، و فً األبدان: فتور األعضاء

والمرض:جمع أمراض:وهو فساد المزاج وسوء الصحة بعد اعتدالها،ومرض الموت: العلة التً   
 .(ٕ)ٌمرر األطباء أنها علة ممٌتة

                                                             
: لوله تعالى: )أٌاماً معدودات فمن كان ٕٙباب ، كتاب التفسٌر، 5ٖٙذكره البخاري معلماً بصٌؽة الجزم ص (ٕ)

 منكم مرٌضاً أو على سفر فعدة من أٌام أخر...(.
، 1ٖٖ؛ ومسلماً ص1ٓ٘ٔ: صاع من زبٌب، حدٌث رلم 2٘، كتاب الزكاة، باب 5ٔٔراجع البخاري ص (ٖ)

، واللفظ 51٘[ 5ٔ] 1ٕٕ٘: زكاة الفطر على المسلمٌن من التمر والشعٌر، حدٌث رلم ٗكتاب الزكاة، باب 
 للبخاري.

 .2ٓ٘ٔ: صدلة الفطر صاعاً من تمر، حدٌث رلم 2ٗ، كتاب الزكاة، باب 5ٔٔراجع البخاري ص (ٗ)
؛ وأخرجه 1ٔٙٔ: اإلطعام فً الفدٌة نصؾ صاع حدٌث رلم 2، كتاب الحج، باب ٕٗٔراجع البخاري ص (٘)

[ 1ٓ] 122ٕأذى...، حدٌث رلم  : جواز حلك الرأس للمحرم إذا كان بهٓٔ، كتاب الحج، باب 12ٗمسلم ص
ٕٔٓٔ. 
، والماموس المحٌط للفٌروز ٕٖٕ – ٖٕٔ/2( انظر: لسان العرب، البن منظور، باب الضاد، فصل المٌم، ٔ)

، ومختار الصحاح، مادة "مرض"، 1ٖٙ/ٕ، والمعجم الوسٌط، 1ٖٗآبادي، باب الصاد، فصل المٌم، ص
 . 5ٕ٘ص
اس، ص( انظر: معجم لؽة الفمهاء لدمحم ٕ)  .5ٖٔروَّ



 . (ٔ)من بدنه أو فً جمٌع بدنه وعلى هذا فالمرٌض: هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت فً جزء  
إِنََّما ٌَُوفَّى ٌجب على المرٌض الصبر، وٌحتسب األجر على ما ٌصٌبه، لال هللا تعالى: }   

ٌِْر ِحَساب {]الزمر: اِبُروَن أَْجَرهُم بِؽَ َولَنَْبلَُونَّكُْم َحتَّى نَْعلََم الـُْمَجاِهِدٌَن ِمنكُْم :}[، ولال ٓٔالصَّ
اِبِرٌَن َونَْبلَُو أَْخبَاَركُم {]دمحم: ِصٌبٍَة فًِ األَْرِض َوالَ ِفً  َما[، ولال تعالى: } َٖٔوالصَّ أََصاَب ِمن مُّ

ٌْبلَ تَؤَْسْوا َعلَى َما فَ  ن لَْبِل أَن نَّْبَرأََها إِنَّ ذَِلَن َعلَى هللا ٌَِسٌر * ِلَك اتَكُْم َواَل أَنفُِسكُْم إِالَّ فًِ ِكتَاٍب ّمِ
َما أََصاَب ِمن : } [، ولال ٖٕ-ٕٕالحدٌد:تَْفَرُحوا بَِما آتَاكُْم َوهللا الَ ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل فَُخور {]
ِصٌبٍَة إِالَّ بِإِْذِن هللا َوَمن ٌُْإِمن ِباهلل ٌَْهِد لَْلبَهُ {]التؽابن: َن : } [، ولال هللا ٔٔمُّ ٍء ّمِ ًْ َولَنَْبلَُونَّكُْم بَِش

ابِِرٌن * الَِّذٌَن إِذَا أََصاَبتْ  ِر الصَّ َن األََمَواِل َواألنفُِس َوالثََّمَراِت َوبَّشِ ُهم الـَْخوْؾ َوالـُْجوعِ َوَنْمٍص ّمِ
ِصٌبَةٌ لَالُ  بِِّهْم َوَرْحَمةٌ َوأُولَـبَِن ُهُم مُّ ن رَّ ٌِْهْم َصلََواٌت ّمِ ٌِْه َراِجعون * أُولَـبَِن َعلَ ا إِلَ واْ إِنَّا هلل َوإِنَـّ

بَلةِ إِنَّ هللا [، ولال 2٘ٔ-٘٘ٔالـُْمْهتَُدون {]البمرة: ْبِر َوالصَّ : } ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ اْستَِعٌنُواْ ِبالصَّ
ابِِرٌن {]البمرة:َمَع ال  [.ٖ٘ٔصَّ
:"عجباً ،لال:لال رسول هللا ، وعن صهٌب (ٕ)" : " ... والصبر ضٌاءولال النبً   

أصابته سّراُء شكر فكان خٌراً له،وإن ،إن ألمر المإمن إنَّ أمره كله خٌر،ولٌس ذلن ألحد إال للمإمن
 .(ٖ)أصابته ضّراُء صبر فكان خٌراً له"

ما ٌصٌب المسلم من "، لال: وعن أبً سعٌد وأبً هرٌرة رضً هللا عنهما عن النبً   
، وال حزنٍ (٘)، وال وصبٍ (ٗ)نصبٍ  ، حتى الشوكة ٌشاكها إال كّفر هللا  ،، وال هّمٍ وال أذًى، وال ؼّمٍ

 .(ٙ)"بها من خطاٌاه
ٌبه أذًى: من مرٍض فما ، لال: لال رسول هللا وعن عبد هللا بن مسعود    : "ما من مسلم ٌص

 .(2)"سواه إال َحطَّ هللا سٌباته كما تحطُّ الشجرة ورلها
ما من مسلم ٌُشان شوكة فما ": وعن عابشة رضً هللا عنها، لالت: لال رسول هللا   

 .(1)"فولها إال كُتب له بها درجة، وُمحٌت عنه بها خطٌبة
 .(ٓٔ)"منه (5)من ٌرد هللا به خٌراً ٌُِصبْ ": ، لال: لال رسول هللا وعن أبً هرٌرة   
، إن ِعَظَم الجزاء مع عظم الببلء و إن هللا إذا أحب لوماً ابتبلهم"ٌرفعه:  وعن أنس   

 .(ٔٔ)"فمن رضً فله الرضى، ومن سخط فله السُّْخط
، لال: للت: ٌا رسول هللا، أي الناس أشدُّ ببلًء؟ لال: وعن مصعب بن سعد عن أبٌه   
، األنبٌاء، ثم األمثل فاألمثل، فٌبتلى الرجل على حسب دٌنه، فإن كان فً دٌنه صلباً اشتدَّ ببلُإه"

                                                             

 .5٘ٗ/ٗ( انظر: الشرح الممتع، البن عثٌمٌن، ٔ)
 . ، من حدٌث أبً مالن األشعري ٖٕٕ( مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، برلم ٕ)
 .555ٕ( مسلم، كتاب الزهد والرلابك، باب المإمن أمره كله خٌر، برلم ٖ)
 النصب: التعب .( ٗ)
 الوصب: المرض.( ٘)
، ومسلم، كتاب ٕٗٙ٘، ٔٗٙ٘( متفك علٌه: البخاري، كتاب المرضى، باب ما جاء فً كفارة المرض، برلم ٙ)

 . 2ٖٕ٘البر والصلة، باب ثواب المإمن فٌما ٌصٌبه، برلم 
، ، ومسلم، كتاب البر والصلة1ٗٙ٘، 2ٗٙ٘( متفك علٌه: البخاري، كتاب المرضى، باب شدة المرض، برلم 2)

 . 2ٕٔ٘باب ثواب المإمن فٌما ٌصٌبه، برلم 
 . 2ٕٔ٘( مسلم، كتاب البر والصلة، باب ثواب المإمن فٌما ٌصٌبه، برلم 1)
ٌصب منه: معناه ٌبتلٌه بالمصابب؛ لٌثٌبه علٌها، ولٌل: ٌوجه إلٌه الببلء فٌصٌبه، ]فتح الباري البن حجر، ( 5)
: "أي ٌصٌبه ٘ٗٙ٘[، وسمعت شٌخنا ابن باز ٌمول أثناء تمرٌره على صحٌح البخاري، الحدٌث رلم 1ٓٔ/ٓٔ

 بالمصابب بؤنواعها، حتى ٌتذكر فٌتوب، وٌرجع إلى ربه". 
 . ٘ٗٙ٘كتاب المرضى، باب ما جاء فً كفارة المرضى، برلم  ( البخاري،ٓٔ)
، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب 5ٖٕٙ( الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء فً الصبر على الببلء، برلم ٔٔ)

، و فً سلسلة األحادٌث ٗٙ٘/ٕ،وحسنه األلبانً فً صحٌح سنن الترمذي، ٖٔٓٗالصبر على الببلء، برلم 
 . ٕٖٓ/ٖ، وفً صحٌح ابن ماجه، ٙٗٔالصحٌحة، برلم 



وإن كان فً دٌنه رلةٌ ابتُلً على حسب دٌنه، فما ٌبرح الببلُء بالعبد حتى ٌتركه ٌمشً على 
 .(ٔ)"األرض ما علٌه خطٌبة

والمسلم ٌسؤل هللا العفو والعافٌة وال ٌسؤله الببلء،فإذا حصل له شًء صبر   
لال على المنبر: "سلوا هللا العفو والعافٌة؛فإن  أن النبً  واحتسب؛لحدٌث أبً بكر الصدٌك 
 .(ٕ)"أحداً لم ٌُعَط بعد الٌمٌن خٌراً من العافٌة

لال: للت: ٌا رسول هللا علمنً شٌباً أسؤله هللا ؟ لال:  وعن العباس بن عبد المطلب   
ٌا "فمكثت أٌاماً ثم جبت فملت: ٌا رسول هللا علمنً شٌباً أسؤله هللا؟ فمال لً:  "سل هللا العافٌة"

 .(ٖ)"سل هللا العافٌة فً الدنٌا واآلخرة عباس ٌا عمَّ رسول هللا:
 ولد ذكر لال العلماء بؤن المرض نوعان على النحو اآلتً:  

: المرٌض الذي ٌُرجى برُإ مرِضه، رخص هللا له فً الفطر، وأوجب علٌه لضاء النوع اْلول
ْن ً أفطرها؛ لمول هللا األٌام الت ِرًٌضا أَْو َعلَى َسَفٍر فَِعدَّةٌ ّمِ ْعُدوَداٍت فََمن َكاَن ِمنكُم مَّ : } أٌََّاًما مَّ

ٌَُصْمهُ َوَمن َكاَن َمِرًٌضا أَْو 1ٗٔأٌََّاٍم أَُخَر {]البمرة: [؛ ولموله تعالى: } فََمن َشِهَد ِمنكُُم الشَّْهَر فَْل
نْ  ٌَّاٍم أَُخَر {]البمرة: َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ  [.1٘ٔأَ

 والمرٌض فً شهر رمضان له أربعة حاالت:   
ً ٌسٌراً ال ٌلحمه فٌه ضرر وال مشمة، فٌجب علٌه الصوم؛ ألنه لٌس له عذر  -أ المرٌض مرضا

ٌبٌح له الفطر، لعدم لحوق المشمَّة والضرر مع لٌامه؛ إذ هما الُمبٌحان للفطر، وذلن مثل الزكام 
، ألن هللا (ٗ)ال ٌحل له أن ٌفطر و الصداع الٌسٌر، أو وجع الضرس وما أشبه ذلن، فهذاالٌسٌر، أ

                                                             

، و ابن ماجه، كتاب الفتن، باب 51ٖٕ( الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء فً الصبر على الببلء، برلم ٔ)
، 1ٖٔ/ٖ، وفً صحٌح ابن ماجه، ٘ٙ٘/ٕ، ولال األلبانً فً صحٌح الترمذي، ٖٕٓٗالصبر على الببلء، برلم 
 ". : "حسن صحٌح1ٕٕٓ، ٖٗٔوفً الصحٌحة برلم 

، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الدعاء 1ٖ٘٘( الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا دمحم بن بشار، برلم ٕ)
: "حسن صحٌح"، وفً صحٌح ٗٙٗ/ٖ، ولال األلبانً فً صحٌح سنن الترمذي، 1ٗ5ٖبالعفو والعافٌة، برلم 

 : "صحٌح". 5ٕ٘/ٖابن ماجه، 
، ولال: "هذا حدٌث صحٌح"، وصححه ٖٗٔ٘وسؾ بن عٌسى، برلم ( الترمذي، كتاب الدعوات، باب حدثنا ٌٖ)

 . ٖٕ٘ٔ، وفً الصحٌحة، برلم ٙٗٗ/ٖاأللبانً فً صحٌح سنن الترمذي، 
[ ولكننا نمول: إن هذا 1٘ٔ(وإن كان بعض العلماء ٌمول: ٌحل له لعموم اآلٌة }َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا{ ]البمرة: ٗ)

أرفك به فحٌنبذ نمول له الفطر، أما إذا كان ال ٌتؤثر فإنه ال ٌجوز له الحكم معلل بعلة، وهً أن ٌكون الفطر 
 الفطر وٌجب علٌه الصوم.

وٌرى بعض العلماء بؤن المرٌض، مهما كان مرضه وجب علٌه أن ٌفطر، وإن صام بالرؼم من مرضه وجب  
هذا فً رمضان ال  علٌه المضاء بعدة من أٌام أخر تساوي عدد أٌام صٌامه أثناء مرضه فً رمضان. وصٌامه

ٌصح، وبالتالً فهو الؼً، ولذلن ٌجب إعادة الصوم مرة أخرى. نمل هذا الرأي األلوسً ونسبه إلى مذهب 
الظاهرٌة، كما لال: إن هذا الرأي تمت نسبته أٌضاً إلى ابن عباس وابن عمر وأبً هرٌرة وجماعة من الصحابة 

التفاسٌر، جرٌدة النور، نظر: تفسٌر األلوسً، نمبل عن جامع رضً هللا عنهم جمٌعا. كما لاله أٌضا اإلمامٌة. )ا
 .(ٕٓٔٔ 5ٕٓٔمـ، ص ـ  51٘ٔمارس  ٖٔهـ،  ٘ٓٗٔجمادى اآلخرة  ٕٔ، 2٘ٔالسنة الرابعة، العدد 

تفسٌر الطبري، جامع  .)انظر:وذكره الطبري منسوبا إلى عمر بن الخطاب عن طرٌك ابن كلثوم عن أبٌه كلثوم 
 (.ٕٕٓٔ-ٕٙٔٔ -ص  1٘ٔوعدد  51ٔٔ - 5٘ٔٔ -ص  ٘٘ٔعدد  ٙالتفاسٌر، انظر مرجع 

وألمح إلٌه الشٌخ دمحم عبده فً تفسٌره. )انظر: تفسٌر المرآن الحكٌم، تفسٌر المنار، دمحم عبده ودمحم رشٌد رضا،  
 (.1٘ٔ-1ٖٔ، ٘ٙٔ - ٖٗٔ-هـ جزء واحد ص  ٖٓ٘ٔالثانٌة، الماهرة: دار المنار، الطبعة 

( أبو دمحم علً بن حزم األندلسً ٗولم أتمكن من العثور على هذا الرأي فً كتاب المحلى البن حزم الظاهري ) 
هـ(: المحلى. الماهرة: مطبعة اإلمام بتصحٌح دمحم خلٌل هراس المجلد الثالث الجزء  ٙ٘ٗ-1ٖٗالظاهري )
 (بدون تارٌخ نشر(. 2ٖ1 - 2ٖ٘، مسابل 5ٗٗ - 22ٗالسادس، ص 

 أما استناد العلماء فً  رخصة اإلفطار لكل مرض مهما كان طفٌفا فٌكون من خبلل وجهٌن:
هنان من الحظ عدم وجود توجٌه من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خاص بالمرض فماس المرض على السفر، وبناء علٌه  -ٔ

حال تستحك اسم المرض، وإن لم تدع هذه الحال للفطر بالضرورة. لاله  أشار بالفطر لعلة المرض أي أٌة
ابن سٌرٌن. )انظر: تفسٌر المرطبً. الماهرة: دار الشعب. الناشر دار الرٌان    المرطبً وانحاز إلٌه ونمله عن

  )بدون تارٌخ نشر(. ٕ٘ٙص ٕجزء  2ٕٔ-2ٔٔللتراث طبعة خاصة بتصرٌح من دار الشعب جزء أول صـ

http://www.alukah.net/culture/0/57246/#_ftn7


}ٌُِرٌُد َّللّاُ بِكُُم اْلٌُْسَر َواَل  عز وجل عندما رخص للصابم فً الفطر ذكر العلة بموله عز وجل:
به أدنى [، فؤي تٌسٌر ٌحصل لمن مرضه ٌسٌر وال ٌحصل 1٘ٔ]البمرة:  ٌُِرٌُد بِكُُم اْلعُْسَر{

الضرر الذي ٌُزال، وألنه شاهد للشهر ال ٌإذٌه الصوم فلزمه كالصحٌح، لال اإلمام النووي: 
"وأما المرض الٌسٌر الذي ال ٌلحك به مشمة ظاهرة لم ٌجز له الفطر ببل خبلؾ عندنا خبلفاً 

أو  ، ولال ابن لدامة: "والمرض المبٌح للفطر هو الشدٌد الذي ٌزٌد بالصوم(ٔ)ألهل الظاهر"
 .(ٕ)ٌخشى تباطإ بربه"

له أن ٌصوم وٌسن له الفطر وهذا لول  علٌه الصوم وال ٌضره، فهذا ٌكره (ٖ)أن ٌشك -ب
، وٌكره له الصوم مع المشمة؛ ألنه خروج عن رخصة هللا تعالى، وتعذٌب لنفسه؛ (ٔ)الجمهور
 .(ٕ)"ٌته: "إن هللا ٌحب أن تُإتَى رخُصه كما ٌكره أن تإتى معصلمول النبً 

                                                                                                                                                                               

حمس لهذا الرأي بشدة صاحب ظبلل المرآن، ألن النص المرآنً مطلك، واأللرب إلى المفهوم اإلسبلمً، ولد ت
المبٌح للفطر ال شدته، وال ٌصح إلنسان أن ٌتؤول حكمة هللا فً الفطر، هذه الحكمة التً    والمرض فً ذاته هو

مال العبادات المفروضة ألدنى سبب ال لم ٌكشؾ عنها. كما أن احتمال أن ٌسوق هذا الترخٌص المسلمٌن إلى إه
 .ٌبرر التمٌٌد فٌما أطلمه النص، وال ٌمكن لدٌن أن ٌمود الناس بالسبلسل إلى الطاعات

)انظر: تفسٌر أبو السعود والواضح: و جامع   .وذهب إلى هذا الرأي صاحبا تفسٌر أبو السعود والتفسٌر الواضح
 (.ٕٗٔٔو 5ٕٓٔالتفاسٌر، ص 

 :ألسباب المرضٌة: ولد روى جماعة من العلماء حادثتٌن على سبٌل المثالالفطر ألتفه ا -ٕ
عن دمحم بن سٌرٌن الذي دخل علٌه طرٌؾ بن تمام العطاردي فً رمضان وهو ٌؤكل. فلما فرغ  الحادثة األولى:

 .لال: أنه وجعت إصبعً هذه. ذكرها مفصلة المرطبً. وأشار إلٌها األلوسً وابن كثٌر والفخر الرازي
فصلها أٌضا المرطبً، أن البخاري لال: اعتللت بنٌسابور علة خفٌفة، وذلن فً  الحادثة الثانٌة: عن البخاري،و 

شهر رمضان، فعادنً إسحاق بن راهوٌة فً نفر من أصحابه فمال لً: أفطرت ٌا أبا عبد هللا؟ فملت نعم فمال 
ارن عن ابن جرٌج لال للت لعطاء: خشٌت أن تصفصؾ عن لبول الرخصة. فملت: حدثنا عبدان عن ابن المب
{ ]البمرة:  ...فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرًٌضا ... } :من أي المرض أفطر؟ لال: من أي مرض كان، كما لال هللا تعالى

ٔ1ٗ] 
 .2ٕ٘/ ٙ(المجموع شرح المهذب: ٔ)
 .ٔٗ/ ٖ(المؽنً البن لدامة :ٕ)
 علٌهم العمل: ( وفً صٌام العمال إذا شكٖ)
ثٌمٌن رحمه هللا : علٌهم أن ٌصوموا وأن ٌستعٌنوا باهلل عز وجل، فمن استعان باهلل أعانه هللا، فإذا لال ابن ع -

ً فً هبلكهم فبل حرج علٌهم أن ٌفطروا للضرورة، ولكن خٌر  رأوا أثناء النهار عطشاً ٌضرهم، أو ٌكون سببا
مضان لٌبلً، أو بعضه فً اللٌل من هذا أن ٌتفموا مع الكفٌل، أو صاحب العمل على أن ٌكون عملهم فً ر

وبعضه فً أول النهار، أو أن ٌخفؾ من ساعات العمل حتى ٌموموا بالعمل والصٌام على وجه مرٌح.انظر 
 (15 /5ٔمجموع فتاوى )

ولال ابن باز: وأصحاب األعمال الشالة داخلون فً عموم المكلفٌن، ولٌسوا فً معنى المرضى والمسافرٌن،  -
نٌة صوم رمضان، وأن ٌصبحوا صابمٌن، ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فٌجوز له أن  تبٌٌتعلٌهم  فٌجب
بما ٌدفع اضطراره، ثم ٌمسن بمٌة ٌومه وٌمضٌه فً الولت المناسب، ومن لم تحصل له ضرورة وجب  ٌفطر

علٌه كبلم المحممٌن من علٌه االستمرار فً الصٌام، هذا ما تمتضٌه األدلة الشرعٌة من الكتاب والسنة، وما دل 
أهل العلم من جمٌع المذاهب، وعلى والة أمور المسلمٌن الذٌن ٌوجد عندهم أصحاب أعمال شالة كالمسؤلة 

ما ٌضطرهم إلى الفطر  -إن أمكن -المسبول عنها أن ٌنظروا فً أمرهم إذا جاء رمضان فبل ٌكلفوهم من العمل
اعات العمل فً النهار بٌن العمال توزٌعا عادال ٌوفمون به فً نهار رمضان بؤن ٌجعل العمل لٌبل أو توزع س
 .ٕ٘ٗ/٘ٔبٌن العمل والصٌام انتهى. ) مجموع فتاوى : 

 أما صٌام الحامل والمرضع: 
ُ  والدلٌل : ٌباح للحامل والمرضع الفطر فً رمضان ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َلاَل: لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ًّ ِه  َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍن اْلَكْعبِ ٌْ َعلَ

َ َعزَّ َوَجلَّ  َوسلم: إِنَّ  ْوَم رواه  َّللاَّ بَلةِ، َوَعِن اْلُمَساِفِر َواْلَحاِمِل َواْلُمْرِضعِ الصَّ َوَضَع َعِن اْلُمَسافِِر َشْطَر الصَّ
إسناده حسن صحٌح، ولال الترمذي:   حدٌث حسن لال األلبانً (2ٙٙٔ( وابن ماجه واللفظ له )2ٔ٘الترمذي )

 وصححه ابن خزٌمة وحسنه األرنإوط " حدٌث حسن
 واختلؾ العلماء فٌما ٌجب علٌها إذا أفطرتا على خمسة ألوال:

ٌٍْر ٌُْفِطَراِن َوٌُْطِعَماِن  المول األول: َواَل لََضاَء  -مكان كل ٌوم مسكٌنًا  -)لَاَل( اْبُن عَُمَر َواْبُن َعبَّاٍس َوَسِعٌُد ْبُن ُجبَ
ٌِْهَما ِخ  َعِن اْبِن َعبَّاٍس، لَاَل: " ( وهو اختٌار العبلمة األلبانً، ودلٌلهم :5ٕٙ\ٌٙنظر المجموع ) َعلَ ٌْ َص ِللشَّ ُرّخِ

ْوَم، أَْن ٌُْفِطَرا إِْن َشاَءا َوٌُْطِعَما كُلَّ ٌَ  ْوٍم ِمْسِكٌنًا َواَل لََضاَء اْلَكبٌِِر َواْلعَُجوِز، اْلَكبٌَِرةِ ِفً ذَِلَن َوهَُما ٌُِطٌَماِن الصَّ



                                                                                                                                                                               

ٌْهِ  ٌْخِ اْلَكبٌِِر، َواْلعَُجوِز 1َ٘ٔما، ثُمَّ نُِسَخ ذَِلَن فًِ َهِذِه اآْلٌَِة: }فََمْن شَِهَد ِمنْكُُم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ{ ]البمرة: َعلَ [ فَثَبََت ِللشَّ
ْوَم، َواْلُحْبَلى، َواْلُمْرِضعِ إَِذا َخافَتَا أَْفطَ  اْلَكبٌَِرةِ، إِْذا َكاَنا َرتَا َوأَْطعََمتَا َمَكاَن كُّلِ ٌَْوٍم ِمْسِكٌنًا رواه اَل ٌُِطٌمَاِن الصَّ

وأجٌب عن ذلن لال شٌخنا مصطفى العدوي للت : هذا  (1ٔ\ٗ("وصححه األلبانً فً اإلرواء )ٖٔ٘ٔالبٌهمً )
رأي عبد هللا بن عباس رضً هللا عنهما أن اآلٌة ؼٌر منسوخة ، بل بالٌة للشٌخ الكبٌر والحامل والمرضع إال 

ا الرأي من حبر األمة رضً هللا عنه رأي مرجوح ألمرٌن : أولهما : أن جمهور الصحابة خالفوه فً ذلن أن هذ
ٌطٌمونه[ وابن عباس  ٓٓٓفورد عنهم أن اآلٌة منسوخة الثانً : أنه على فرض أن اآلٌة لم تنسخ فاآلٌة لفظها ]

لُونَهُ  تً بها ابن عباس شاذة ، كما بٌن ذلن ؼٌر والمراءة ال -( ٌ٘ٓ٘ٗنظر صحٌح البخاري ) -ٌمرإها ٌَُطوَّ
 (ٓٓٗ\ٕواحد من أهل العلم ٌنظر أحكام النساء )

ًُّ وَ  المول الثانً : ْهِريُّ َوَرِبٌعَةُ َواأْلَْوَزاِع ًُّ َوالزُّ اُن َوالنََّخِع حَّ أَبُو َحنٌَِفَة )َولَاَل( َعَطاُء ْبُن أَبًِ َربَاحٍ َواْلَحَسُن َوالضَّ
ٌَاِن َواَل فِْدٌَةَ َكاْلَمِرٌِض واختاره ابن المنذرٌَوالثَّْوِريُّ وَ  أْيِ ٌُْفِطَراِن َوٌَْمِض ٌٍْد َوأَبُو ثَْوٍر َوأَْصَحاُب الرَّ نظر أَبُو عُبَ
فََمْن َكاَن  }أٌََّاًما َمْعُدوَداتٍ  ودلٌلهم : لال تعالى ورجحه ابن باز وابن عثٌمٌن رحمهم هللا  (5ٕٙ\ٙالمجموع )
ٌَّاٍم أَُخَر[ سورة البمرة ِمْنكُْم َمِرٌضً  َ ةٌ ِمْن أ لال ابن  [ فالحامل والمرضع فً حكم المرٌض 1ٗٔا أَْو َعَلى َسفٍَر فَِعدَّ

ْطَعاَم،   (ٓ٘ٔ \ٖلدامة فً المؽنً ) َولَنَا أَنَُّهَما ٌُِطٌمَاِن اْلمََضاَء، فَلَِزَمُهَما، َكاْلَحابِِض َوالنُّفََساِء، َواآْلٌَةُ أَْوَجبَْت اإْلِ
ةِ عُْذرِ  ْوِم َوْضعُهُ فًِ ُمدَّ ْض ِلْلمََضاِء، فَؤََخْذَناهُ ِمْن َدِلٌٍل آَخَر. َواْلُمَراُد بَِوْضعِ الصَّ ِهَما، َكَما َجاَء فًِ َحِدٌِث َولَْم تَتَعَرَّ

 ِ ًّ ٌِْه َوَسلََّم  -َعْمِرو ْبِن أَُمٌَّةَ، َعْن النَّبِ ُ َعَل َ َوَضَع : »-َصلَّى َّللاَّ ْومَ إنَّ َّللاَّ ٌَْخ « . َعْن اْلُمَساِفِر الصَّ َواَل ٌُْشبَِهاِن الشَّ
ٌِْه.لَاَل أَْحَمُد: أَْذَهُب إلَى َحِدٌِث أَبًِ هَُرٌْ  َرةَ. ٌَْعِنً َواَل أَلُوُل بِمَْوِل اْلَهِرِم، أِلَنَّهُ َعاِجٌز َعْن اْلَمَضاِء، َوهَُما ٌَْمِدَراِن َعَل

 ْنعِ اْلمََضاِء.اْبِن َعبَّاٍس َواْبِن عَُمَر فًِ مَ 
(حكم الحامل التً ٌشك علٌها الصوم حكم المرٌض، ٖٕٕ \٘ٔ)  ولال ابن باز رحمه هللا فً مجموع فتاوى

ةٌ  وهكذا المرضع إذا شك علٌها الصوم تفطران وتمضٌان؛ لمول هللا سبحانه: }َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعَلى َسفٍَر فَِعدَّ
بعض أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص إلى أن علٌهما اإلطعام فمط. والصواب األول؛ ألن حكمهما حكم وذهب   ِمْن أٌََّاٍم أَُخَر{

المرٌض؛ ألن األصل وجوب المضاء وال دلٌل ٌعارضه. ومما ٌدل على ذلن ما رواه أنس بن مالن الكعبً 
الصوم وشطر الصبلة وعن الحبلى  إن هللا وضع عن المسافر»رضً هللا عنه عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 

رواه اإلمام أحمد وأهل السنن األربع بإسناد حسن. فدل على أنهما كالمسافر فً حكم الصوم «   والمرضع
 تفطران وتمضٌان انتهى

ٌلزمها المضاء فمط دون اإلطعام وهذا المول أرجح األلوال عندي؛ ألن ؼاٌة ما   ولال ابن عثٌمٌن رحمه هللا
المرٌض، والمسافر، فٌلزمهما المضاء فمط، وأما سكوت ابن عباس ـ رضً هللا عنهما ـ عن ٌكون أنهما ك

فالمراد بذلن وجوب « إن هللا تعالى وضع الصٌام عن الحبلى والمرضع»المضاء فؤلنه معلوم.وأما حدٌث: 
 (ٖٓ٘ \ٙأدابه، وعلٌهما المضاء.ٌنظر الشرح الممتع )

ٌَاِن المول الثالث : )َولَاَل( الشَّافِعِ  ٌَاِن َوٌَْفِد :َوُرِوَي ذَِلَن َعْن -أي أطعام كل ٌوم مسكٌنا  –ًُّ َوأَْحَمُد ٌُْفِطَراِن َوٌَْمِض
 ( لال شٌخنا وال أعلم دلٌبل على هذا المذهب5ٕٙ\ُٙمَجاِهٍد ٌنظر المجموع )

مرضع تفطر وتمضى وتفدى ٌنظر المجموع المول الرابع : )َولَاَل( َماِلٌن اْلَحاِمُل تُْفِطُر َوتَْمِضً َواَل فِْدٌَةَ وال
(ٙ\ٕٙ5.) 

َعْن أَنَِس ْبِن َماِلٍن  المول الخامس: لٌس علٌهما لضاء وال إطعام: وهو مذهب ابن حزم وهو الراجح ودلٌله :
ٌِْه َوسلم: إِنَّ  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ َلاَل: َلاَل َرسُوُل َّللاَّ ًّ َ َعزَّ َوَجلَّ  اْلَكْعبِ بَلةِ، َوَعِن َوَضَع عَ  َّللاَّ ِن اْلُمَساِفِر َشْطَر الصَّ
ْوَم سبك تخرٌجه ْوُم، َوإِذَا  لال ابن حزم :  اْلُمَسافِِر َواْلَحاِمِل َواْلُمْرِضعِ الصَّ َوإِْذ هَُو فَْرٌض فَمَْد َسمََط َعْنُهَما الصَّ

 ُ ٌَؤْذَْن َّللاَّ ٌِْهَما َشْرعٌ لَْم  ْوُم فَإٌَِجاُب اْلمََضاِء َعلَ ُ تَعَالَى اْلَمَضاَء إالَّ َعلَىاْلَمِرٌِض، َسمََط الصَّ  تَعَاَلى بِِه َولَْم ٌُوِجْب َّللاَّ
ِء فَمَْط، ًْ ِد اْلمَ ِ َٓٓٓواْلُمَسافِِر، َواْلَحابِِض، َوالنُّفََساِء، َوُمتَعَّمِ ا تَْكِلٌفُُهْم إْطعَاًما فَمَْد لَاَل َرسُوُل َّللاَّ ِه  -َوأَمَّ ٌْ ُ َعلَ َصلَّى َّللاَّ

ٌْكُْم َحَرامٌ : »-لََّم َوسَ  ٌَُجوُز أِلََحٍد إٌَجاُب َؼَراَمٍة لَْم ٌَؤِْت بَِها نَصٌّ َواَل إْجَماعٌ.ٌنظر « إنَّ ِدَماَءكُْم َوأَْمَوالَكُْم َعلَ فبََل 
أن  -أي ابن حزم –ولال شٌخنا مصطفى العدوي بعد أن نمل ألوال العلماء ومن أدلة هإالء  (ٔٔٗ \ٗالمحلى )
ة ما دام لم ٌؤت نص ملزم لها بشًء ، ولما لم ٌؤت نص ملزم بشًء للنا ببراءة ذمتها من أي شًء ، الذمة برٌب

فدل ذلن على أن الصوم لد وضع عن  –ذكر حدٌث الكعبً السابك  -وأٌضا لال النبً صل هللا علٌه وسلم 
مسافر ٌمضً فكذلن الحامل الحامل والمرضع والمسافر ، وال ٌمال هنا إننا نمٌسهما على المسافر فكما أن ال

والمرضع تمضٌان ، وذلن ألن المسافر إنما لزمه المضاء بنص خارج عن الحدٌث أال وهو لوله تعالى : ]فمن 
( أما الحامل والمرضع فؤٌن الملزم لهما 1ٗٔكان منكم مرٌضا أو على سفر فعدة من أٌام أخٌر [ ) سورة البمرة 

َ َعزَّ َوَجلَّ  إِنَّ  ه :؟ ثم إنه بإمعان النظر فً الحدٌث نفس بَلةِ، َوَعِن اْلُمَساِفِر  َّللاَّ َوَضَع َعِن اْلُمَسافِِر َشْطَر الصَّ
ْوَم  بإتمام ما  –بعد رجوعه  –نرى أن المسافر إذا لصر الصبلة فً السفر ال ٌطالب  -َواْلَحاِمِل َواْلُمْرِضعِ الصَّ

هللا أعلم ع ال ٌلزمان بمضاء ما فعلتاه من إفطار ، وكان حذفه من ركعات ، فلٌمل كذلن : إن الحامل والمرض
 (ٕٕٗ/٘انظر أحكام النساء )



واتفموا على أن المرٌض إذا تحامل على نفسه فصام أنه ٌجِزبه، واتفموا "لال ابن حزم رحمه هللا: 
 .(ٖ)"على أن من آذاه المرض وَضعُؾ عن الصوم فله أن ٌفطر

هُ الصوم، فٌجب علٌه الفطر، وال ٌجوز له الصوم؛ فإذا كان الصوم  -ج إذا كان المرض ٌضرَّ
ٌضره فإن الصوم حرام، والفطر واجب لمول هللا تعالى:}َواَل تَْمتُلُواْ أَنفَُسكُْم إِنَّ هللا َكاَن بُِكْم 

ٌِْدٌكُْم إَِلى التَّْهلَُكِة {]البمرة:: } [، ولوله 5َٕرِحًٌما{]النساء: َ [ ؛ والنهً هنا 5َ٘ٔوالَ تُْلمُواْ بِؤ
ٌشمل إزهاق الروح، وٌشمل ما فٌه الضرر، والدلٌل على أنه ٌشمل ما فٌه الضرر، حدٌث 

ٌْلٍَة َباِرَدٍة فًِ َؼْزَوةِ ذَاِت السُّبلِسِل إذ ٌمول: " اْحتَلَْمُت فًِ لَ  -رضً هللا عنه  -عمرو بن العاص 
 ِ ًّ ْبَح فَذََكُروا ذَِلَن ِللنَّبِ ٌُْت بِؤَْصَحابًِ الصُّ ْمُت ثُمَّ َصلَّ ُ فَؤَْشفَْمُت إِْن اْؼتََسْلُت أَْن أَْهِلَن فَتٌََمَّ  َصلَّى َّللاَّ

ٌَْت بِؤَْصَحابَِن َوأَ  ٌِْه َوَسلََّم فَمَاَل ٌَا َعْمُرو َصلَّ ْنَت ُجنٌُب فَؤَْخبَْرتُهُ بِالَِّذي َمنَعَنًِ ِمْن االْؼتَِساِل َولُْلُت َعلَ
ِ َصلَّ  َ َكاَن بِكُْم َرِحًٌما فََضِحَن َرسُوُل َّللاَّ ٌَمُوُل َوال تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ َّللاَّ  َ ِه إِنًِّ َسِمْعُت َّللاَّ ٌْ ُ َعلَ ى َّللاَّ

ٌْبًا  .(ٗ) "َوَسلََّم َولَْم ٌَمُْل َش

                                                                                                                                                                               

فابدة : لو استإجرت المرأة إلرضاع ؼٌر ولدها ، أو أرضعته تمربا إلى هللا ، فإنه ٌباح لها الفطر ، وٌكون 
 حكمها حكم المرضع لولدها ، والخبلؾ فٌها كما سبك. وهللا تعالى أعلم.

 .ٖٖٕ/ٔر الشوكانً: ( انظر: تفسٌٔ)
، واللفظ ألحمد، وهو من 5٘ٓ، وابن خزٌمة، برلم 2ٕٕٗ، وابن حبان فً صحٌحه، برلم 1ٓٔ/ٕ( أحمد، ٕ)

،وفً 5٘ٓحدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما، وصححه األلبانً فً حاشٌته على صحٌح ابن خزٌمة،الحدٌث رلم 
 . ٗٙ٘إرواء الؽلٌل، برلم 

 .ٖٓٗ/ٗ، وانظر المؽنً البن لدامة، 2ٔ( مراتب اإلجماع البن حزم، صٖ)
كبلهما من طرٌك  22ٔ/ٔفً الطهارة، باب إذا خاؾ الجنب البرد أٌتٌمم، والحاكم  ( ٖٖٗ( رواه أبو داود )ٗ)

، ٖٖ٘وهب بن جرٌر بن حازم، لال: أخبرنا أبً، لال: سمعت ٌحٌى بن أٌوب، به ، وأخرجه أٌضا أبو داود رلم
لهٌعة وعمرو ابن الحارث، عن ٌزٌد ابن أبً حبٌب، بهذا اإلسناد. ولال فٌه: من طرٌك ابن  22ٔ/ٔوالحاكم 

وذكره الحدٌث  -"عن عبد الرحمن ابن جبٌر، عن أبً لٌس مولى عمرو بن العاص، عن عمرو بن العاص 
 .نحوه

رحمه هللا  -وهذا الحدٌث علمهُ البُخاري بصٌؽة التمرٌض ) ٌُذكر ( ولد وصلهُ أشار الحافظ ابن حجر العسمبلنً 
لوصلِه عند الحاكم ِمْن وجٍه ورواهُ عبد الرزاق بوجٍه أخر وهذا الحدٌث اختلؾ فٌه على ٌزٌد بن أبى حبٌب  -

عن عمران بن أنس عن عبد الرحمن فرواه عنه ٌحٌى بن أٌوب هكذا وخالؾ عمرو بن الحارث سندا ومتنا: أما 
« ، وأما المتن فمال بدل التٌمم: فتوضؤ وؼسل مؽابنهالسند فزاد بٌن عبد الرحمن وعمر وأبا لٌس مولى عمرو

ووافك ٌحٌى بن أٌوب علٌه ابن لهٌعة عند إسحاق بن راهوٌه وأخرجه أحمد بالسند األول، وأخرجه ابن حبان 
 . بالسند الثانً، وأخرجه بالسندٌن الحاكم والدارلطنً

"وفً هذا الحدٌث جواز التٌمم لمن ٌتولع من استعمال الماء الهبلن سواء كان   :لال الحافظ ابن حجر رحمه هللا
 ([. ٗ٘ٗ/  ٔألجل برد أو ؼٌره ، وجواز صبلة المتٌمم بالمتوضبٌن" ]فتح الباري " ) 

 (.ٖٕٖ) وصححه اإلمام األلبانً فً صحٌح سنن أبً داود
 . لَِويٌّ  َوإِْسنَاُدهُ    ( ٔ/ٖٕٕولال الزرلانً فً شرحه على الموطؤ )

َم أٌََُإمُّ أَْصَحابَهُ َوهُْم َعلَى ُوُضوٍء؟  : " وهذا ما سُبل عنهُ اإلمام مالن فً شرح الزرلانً َوسُبَِل َماِلٌن َعْن َرُجٍل تٌََمَّ
ُهْم هَُو لَْم أََر بِذَِلَن بَؤًْسا( أَْي أَنَّهُ َجابِ  ًَّ َولَْو أَمَّ ٌُْرهُ أََحبُّ إَِل ُهْم َؼ ٌز َمَع اْلَكَراَهِة، َوَدِلٌُل اْلَجَواِز َما َرَواهُ أَبُو لَاَل: ٌَُإمُّ

ٌْلٍَة َباِرَدةٍ فًِ َؼْزَوةِ ذَاِت السَّبَلِسِل فَؤَْشفَْمُت أَْن أَْؼتَ »َداُوَد َواْلَحاِكُم  ِسَل َعْن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِصً لَاَل: اْحتَلَْمُت فًِ لَ
ٌُْت  ْمُت ثُمَّ َصلَّ ِ فَؤَْهلَُن َفتٌََمَّ ًّ ِب ْبَح، فَذََكُروا ذَِلَن ِللنَّ ٌِْه َوَسلََّم  -بِؤَْصَحابًِ الصُّ ُ َعلَ ٌَْت  -َصلَّى َّللاَّ فَمَاَل: " ٌَا َعْمُرو َصلَّ

َ ٌَمُ  َواَل تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم إِنَّ وُل: }بِؤَْصَحابَِن َوأَْنَت ُجنٌُب؟ " فَؤَْخَبْرتُهُ بِالَِّذي َمنَعَنًِ َعِن ااِلْؼتَِساِل َولُْلُت: إِنًِّ َسِمْعُت َّللاَّ
َ َكاَن بِكُْم َرِحًٌما{ ]النساء:  ِ 5ٕ[ )سُوَرةُ النَِّساِء: اآْلٌَةُ 5َّٕللاَّ ٌِْه َوَسلََّم  -( فََضِحَن َرسُوُل َّللاَّ ُ َعلَ َولَْم ٌَمُْل  -َصلَّى َّللاَّ

ٌْبًا"أهـ   . َش
 رو بن العاص هذا ال بؤس بسنده(.)حدٌث عم (:ٕٕ/ٔٔولال الراجحً فً شرح سنن أبً داود )

وٌنظر لتخرٌج أحادٌث الكشاؾ باب سورة النساء لـجمال الدٌن أبو دمحم عبد هللا بن ٌوسؾ بن دمحم الزٌلعً تحمٌك 
للت َرَواهُ أَبُو َداُود فًِ سنَنه فًِ كتاب  )ٔ/1ٖٓ: (  شٌخنا الُمحدث عبد هللا السعد فمال فً تعلٌمِه على الرواٌة

ْحَمن بن ُجبٌَر ِبِه  اْلِجَهاد ٌَى بن أٌَُّوب َعن ٌِزٌد بن أبً حبٌب َعن عمَران بن أبً أنس َعن عبد الرَّ ٌَْح من َحِدٌث 
  .َوعْمَران بن أنس َوٌُمَال اْبن أبً أنس َلاَل البَُخاِرّي فٌِِه ُمنكر الَحِدٌث اْنتََهى

ْحَمن َعن َعْمرو َوَرَوى َعنهُ  َواْلخبلؾ فٌِِه َعلَى ٌِزٌد بن أبً حبٌب فرَوى َعنهُ ٌَْحٌَى بن أٌَُّوب هََكذَا عبد الرَّ
ْحَمن بن ُجبٌَر َعن َعْمرو بن اْلَعاِص َلاَل  ْحَمن َعن أبً لٌس َعن َعْمرو عبد الرَّ َعْمرو بن اْلَحاِرث عبد الرَّ



                                                                                                                                                                               

ٌْلَة بَاِرَدة ِفً َؼْزَوة ذَات السبَلِسل فَؤَْشفَمت أَن أَْؼتَِسل فَ  ْبح اْحتَلَمت فًِ لَ مت ثمَّ صلٌت بِؤَْصَحابًِ الصُّ ؤْهلن فَتٌََمَّ
ٌَا َعْمرو َوصلٌت ِبؤَْصَحاِبن َوأَنت جنب َفؤَْخَبرته بِالَّ  ٌِْه َوَسلَّم َ فَمَاَل  ُ َعلَ ِذي َمنَعَنًِ من فَذكُروا ذَِلن للنَّبًِ َصلَّى َّللاَّ

ِه ااِلْؼتَِسال َوللت إِنًِّ َسِمعت هللا ٌَمُول َواَل تمتلُوا أَ  ٌْ ُ َعَل نفسكُم إِن هللا َكاَن بكم رِحٌما فََضِحن َرسُول هللا َصلَّى َّللاَّ
ٌْبا  .َوَسلَّم َ َولم ٌمل َش

َوٌذكر َوذكره البَُخاِرّي ِفً َصِحٌحه تَْعِلٌما فَمَاَل بَاب اْلجنب إِذا َخاَؾ َعلَى نَفسه اْلَمَرض أَو اْلَمْوت أَو اْلعَطش تٌَّمم 
ٌْلَةبَاِرَدة فَتٌََمم وتبل َواَل تمتلُوا أَنفسكُم إِن هللا َكاَن بكم رِحٌما فَذكر للنَِّبً َعن َعْمرو بن اْلعَ  اِص أَنه أجنب فًِ لَ

ٌِْه َوَسلَّم َ فَلم ٌعنؾ اْنتََهى. ُ َعلَ  َصلَّى َّللاَّ
ْحَمن بن ُجبٌَر لم ٌْدرن َعْمرو ا ْبن اْلعَاِص فَلذَِلن َساله أَبُو َداُود من َوَسنَد أبً َداُود َهذَا فٌِِه اْنِمَطاع أِلَن عبد الرَّ

ْحَمن بن ُجبٌَر َعن أبً لٌس مولَى َعْمرو أَن َعْمرو ... فَذكر الَحِدٌث َنحوه ِإالَّ  َطِرٌك أُْخَرى ُمتَِّصلَة َعن عبد الرَّ
م  َمُّ بَلة ثمَّ َصلَّى بهم َولم ٌذكر التٌَّ ؤ للصَّ َوفَاَت اْلُمْنِذِرّي َهذَا اْلَمْعنى فًِ ُمْختَصره أَنه لَاَل فٌِِه فَؽسل مؽابنه َوتََوضَّ

 فَؤَْهَملَهُ َوهللا أعلم.
 َوَرَواهُ أَْحمد فًِ ُمْسنده بالسند اْلُمْنمَطع َوَمتنه سََواء

ابِع َوَكذَِلَن اْلَحاِكم  فًِ ُمْستَْدركه لَاَل َوَرَواهُ بالسند اْلُمتَِّصل اْبن حبَان ِفً َصِحٌحه فًِ النَّْوع اْلخمسٌن من اْلمسم الرَّ
ٌِْن َولم ٌخرَجاهُ َوِعْنِدي أَنَُّهَما َعلَّبَلهُ بَِحِدٌث َجابر بن َحاِزم َعن ٌَْحٌَى بن أٌَُّوب ٌَْخ َعن ٌِزٌد  َصِحٌح َعَلى َشرط الشَّ
ل مصر أعرؾ لم ٌذكر أَبَا لٌس لَاَل َوَحِدٌث جرٌر اَل ٌُعلل َحِدٌث َعْمرو الَِّذي َوصله بِذكر أبً لٌس فَإِن أه

 بَِحِدٌثِِهْم من أهل اْلَبْصَرة اْنتََهى َكبَلمه
َبَراِنً ّ فًِ ُمْعَجمه ٌِْهَما َوالطَّ ًّ فًِ سنَنَ َهِم ٌْ  َوَرَواهُ بالسندٌن والمتنٌن اْلَمْذكُورٌن الدَّاَرلُْطنًِ ّ َواْلبَ

ٌْه فًِ ُمْسنده بالسند اْلُمتَِّصل من َطِرٌ ك اْبن لَِهٌعَة َعن ٌِزٌد بن أبً حبٌب َعن عبد َوَرَواهُ إِْسَحاق بن َراَهَو
مت ثمَّ  ْحَمن بن ُجبٌَر َعن أبً لٌس مولَى َعْمرو بن اْلعَاِص َعن َعْمرو بن اْلعَاِص ... فَذكره َولَاَل فٌِِه فَتٌََمَّ الرَّ

 صلٌت بهم ... إِلَى آِخره.
ًّ ِفً  َهِم ٌْ ة ِفً بَاب َؼْزَوة ذَات السبَلِسل من َطِرٌك اْلَوالِِدّي َحدثِنً َوله طرق أُْخَرى ِمْنَها َطِرٌك ِعْند اْلبَ َداَلبِل النُّبُوَّ

ٌْش َعن أبً بكر بن حزم َلاَل َكاَن َعْمرو بن اْلعَاِص ِحٌن لََفلُوا  ْحَمن بن ُرلَ أَْفلح بن سعٌد َعن سعٌد بن عبد الرَّ
ٌْلَة بَاِرَدة فََماَل ألَْصَحابه َما ت َرْوَن لد َوهللا اْحتَلَمت َوإِن ْؼتََسلت مت لم أجد بردا مثله َولد َلاَل تَعَالَى َواَل اْحتَلََم فًِ َل

ٌْبا اْنتََهى ٌِْه َوَسلَّم َ َولم ٌمل َش ُ َعلَ  تمتلُوا أَنفسكُم إِن هللا َكاَن بكم رِحٌما فََضِحن َصلَّى َّللاَّ
 َ اق ِفً ُمَصنفه فًِ التٌَّ زَّ م أخبرَنا اْبن جرٌج أَْخبرنًِ إِْبَراِهٌم بن أبً بكر بن عبد َطِرٌك آخر َرَواهُ عبد الرَّ مُّ

ْحَمن اأْلْنَصاِرّي َعن أبً أَُماَمة بن سهل بن حنٌؾ َوعبد هللا بن َعْمرو بن اْلعَاِص َعن َعْمرو بن اْلَعاِص أَنه  الرَّ
ٌْش فَترن اْلؽْسل من أجل أَنه لَاَل إِ  ا لدم َعَلى أََصاَبته َجَنابَة َوهَُو أَِمٌر اْلَج ن اْؼتََسلت مت فََصلى بِمن َمعَه جنبا فَلَمَّ

ٌِْه َوَسلَّم َ عرفه بَِما فصل َوأَْنبَؤَهُ بِعُْذِرِه فَؤلر َوسكت اْنتََهى ُ َعلَ  َرسُول هللا َصلَّى َّللاَّ
َبرَ  ًّ ِفً ُمْعَجمه َطِرٌك آخر َرَواهُ الطَّ اق َرَواهُ الطَّبََرانِ زَّ ًّ فًِ ُمْعَجمه من َحِدٌث ٌُوسُؾ بن َومن َطِرٌك عبد الرَّ اِن

ٌَاد بن سعد َعن ِعْكِرَمة َعن اْبن َعبَّاس أَن َعْمرو بن اْلَعاِص َكاَن ِفً سفر ... فَذكر الَحِدٌث.  َخاِلد السَّْمتًِ ثََنا ِز
ًّ َواْبن مِعٌن َوَكذَِلَن َرَواهُ اْبن عدي فًِ اْلَكاِمل َوأعله بٌُِوسُؾ بن َخاِلد السَّْمتًِ َوَضعفه َعن  البَُخاِرّي َوالنََّسابِ

 . أهـ . وهللا أعلى وأعلم [ َبلَده أَجمعُوا َعَلى كذبهَوَوافَمَُهْم َوأَْؼلظ فٌِِه المَْول َولَاَل إِن أهل 
 وفً موضوع الحدٌث)التٌمم( نورد ألوال بعض العلماء للفابدة:

: " فٌه دلٌل على جواز التٌمم عند  -بن العاص فً شرح حدٌث عمرو  –رحمه هللا  –لال شمس الحك آبادي  -
شدة البرد من وجهٌن : األول : التبسم واالستبشار ، والثانً : عدم اإلنكار ؛ ألن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ال ٌمر على باطل ، 

  . والتبسم واالستبشار ألوى داللة من السكوت على الجواز
السبلم جعل عدم إمكان استعمال الماء ، كعدم عٌن الماء ، وجعله  ولال الخطابً : فٌه من الفمه أنه علٌه -

 . بمنزلة من ٌخاؾ العطش ومعه ماء فؤبماه لٌشربه ولٌتٌمم به خوؾ التلؾ
ولال ابن رسبلن فً " شرح السنن " : ال ٌتٌمم لشدة البرد َمن أمكنه أن ٌسخن الماء أو ٌستعمله على درجة  -

اً وٌستره ، وكلما ؼسل عضواً ستره ودفَّاه ِمن البرد : لزمه ذلن ، وإن لم ٌؤمن الضرر ، مثل أن ٌؽسل عضو
 (. ٖ٘ٙ/  ٌٔمدر : تٌمم وصلَّى فً لول أكثر العلماء " انتهى من " عون المعبود " ) 

"إن كنت تستطٌع أن تجد ماء دافبا أو تستطٌع تسخٌن البارد ، أو : -رحمه هللا-و لال الشٌخ عبد العزٌز بن باز  -
لشراء من جٌرانن أو ؼٌر جٌرانن : فالواجب علٌن أن تعمل ذلن ؛ ألن هللا ٌمول : ) فاتَّموا هللا ما استََطْعتُم ( ، ا

فعلٌن أن تعمل ما تستطٌع من الشراء أو التسخٌن أو ؼٌرهما من الطرق التً تمكنن من الوضوء الشرعً 
وال حٌلة لن بتسخٌنه وال شراء شًء من الماء بالماء ، فإن عجزت وكان البرد شدٌداً ، وفٌه خطر علٌن ، 

الساخن ممن حولن : فؤنت معذور ، وٌكفٌن التٌمم ؛ لمول هللا تعالى : ) فاتَّموا هللا ما استََطْعتُم ( ولوله سبحانه : 
ٌِْدٌكُْم ِمْنه{ُ  َ ٌِّبًا فَاْمَسُحوا بُِوُجوِهكُْم َوأ ُموا َصِعًٌدا َط والعاجز عن استعمال الماء حكمه حكم من  }فَلَْم تَِجُدوا َماًء فَتٌََمَّ

 (.ٕٓٓ، 55ٔ/ٓٔ")}مجموع فتاوى ابن باز: . لم ٌجد الماء



ً "ولمول سلمان ألبً الدرداء: ، فؤعِط ...إن لربِّن علٌن حمّاً، ولنفسن علٌن حمّاً، وألهلن علٌن حمّا
، ومن حك (ٔ) "صدق سلمان": فذكر ذلن له، فمال له النبً  ، فؤتى النبً "كلَّ ذي حّكٍ حمَّه

ها مع وجود رخصة هللا تعالى؛ ولمول النبً  ال ضرر وال ": النفس على المسلم أن ال ٌضرَّ
 .(ٖ)، وهللا تعالى أعلم، وأحكم، وأرحم(ٕ)"ضرار
 علٌه فإن من رحمة هللا بعباده أن التكلٌؾ ٌسمط مع العجز عنه، لموله تعالى : }اَل ٌَُكّلِؾُ   

ٌَْها َما اْكتََسبَْت َربَّنَا اَل تَُإاِخْذنَا إِْن نَِسٌنَا أَْو  ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ أَْخَطؤَْنا َربَّنَا َواَل َّللاَّ
ْلنَا  ٌْنَا ِإْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلنَا َربَّنَا َواَل تَُحّمِ َما اَل َطالَةَ لََنا بِِه َواْعُؾ َعنَّا تَْحِمْل َعلَ
 [1َٕٙواْؼِفْر لََنا َواْرَحْمنَا أَْنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلمَْوِم اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : 

 وفٌما ٌؤتً بعض األمراض التً ُرخص بها للصابم اإلفطار:   
 .ٗ()بعض أمراض الكلى الحادة والمزمنة -ٔ

                                                                                                                                                                               

ٌِْه َوَسلََّم على ذلن ولم ٌؤمره  -رحمه هللا  –ولال الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن  - ُ َعَل : " فؤلره النبً َصلَّى َّللاَّ
ً ، أما مجرد  باإلعادة ؛ ألن َمن خاؾ الضرر كمن فٌه الضرر ، لكن ً أو لاطعا بشرط أن ٌكون الخوؾ ؼالبا

 (. ٕٓٗ/  ٕٔالوهم فهذا لٌس بشًء " انتهى من " مجموع فتاوى الشٌخ العثٌمٌن " ) 
( البخاري، كتاب الصوم، باب من ألسم على أخٌه لٌفطر فً التطوع ولم ٌَر علٌه لضاء إذا كان أوفك له، ٔ)

 . 5ٙ1ٔبرلم 
، من ٕٕٓٗابن ماجه، كتاب األحكام، باب من بنى فً حمه ما ٌضر بجاره، برلم ، و2ٕٕ، ٕٕٙ/٘( أحمد، ٕ)

، وصححه األلبانً فً إرواء الؽلٌل، ٕٕٔٗ، و من حدٌث ابن عباس رضً هللا عنهما، برلم حدٌث عبادة 
 .15ٙبرلم 
شهر ، ومجالس ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٙ، والشرح الممتع البن عثٌمٌن، ٕٓٔ/٘ٔ( انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ٖ)

 .1ٙرمضان، له، ص
( تموم الكلٌتان بوظابؾ عدٌدة منها تنمٌة الدم من الفضبلت اآلزوتٌة، ومرالبة توازن الماء والشوارد فً الدم، ٗ)

والحفاظ على توازن للوي حامضً ثابت فً الجسم، وإذا كانت الكلٌتان سلٌمتٌن فالصوم لهما راحة وعافٌة، أما 
تستطٌع المٌام بالكفاءة المطلوبة لتركٌز البول والتخلص من المواد السامة عندما تصبح الكلى مرٌضة، فبل 

 . كالبولة الدموٌة وؼٌرها
ً فً المناطك الحارة، مما لد  ومن هنا ٌصبح الصٌام عبباً على المرٌض المصاب بالفشل الكلوي، وخصوصا

أي مرٌض مصاب بمرض كلوي ٌإدي إلى ارتفاع نسبة البولة الدموٌة والكرٌاتنٌن فً الدم، وٌنبؽً على 
 .استشارة طبٌبه لبل البد بالصٌام، فإذا لم ٌتناول مرٌض الكلى كمٌة كافٌة من الماء فمد ٌصاب بالفشل الكلوي

 : أ( الحاالت الحادة من أمراض الكلى
 .لد ٌحتاج المصاب بمرض كلوي حاد دخول المستشفى وتلّمًِ العبلج هنان، وفً هذه الحالة ٌنبؽً عدم الصوم

ومن هذه الحاالت التهاب الحوٌضة والكلٌة الحاد، والتهاب المثانة الحاد والمولنج الكلوي، والتهاب الكبب والكلٌة 
 . الحاد

  : ب( الحصٌات الكلوٌة
إذا لم ٌكن لدى المرء حصٌات كلوٌة من لبل فبل داعً للملك فً شهر رمضان، أما الذٌن لدٌهم حصٌات كلوٌة، 

ات فً الكلى، فمد تزداد حالتهم سوءاً بالجفاؾ إذا لم ٌشرب المرٌض السوابل أو لصة تكرر حدوث حصٌ
 . بكمٌات كافٌة

وٌستحسن فً مرضى الحصٌات بالذات االمتناع عن الصٌام فً األٌام الشدٌدة الحرارة، حٌث تمل كمٌة البول 
 . ب المختصبدرجة ملحوظة مما ٌساعد على زٌادة حجم الحصٌات، وٌعود تمدٌر الحالة إلى الطبٌ

وعموماً ٌنصح مرضى الحصٌات الكلوٌة بتناول كمٌات وافرة من السوابل فً المساء وعند السحور، مع تجنب 
 . التعرض للحر والمجهود المضنً أثناء النهار

 : ج( التهاب الحوٌضة والكلٌة المزمن
ن عدم الصوم، فمد ٌزٌد ذلن ولد تإدي هذه الحالة بعد فترة من الزمن إلى حدوث الفشل الكلوي، ولهذا ٌستحس

 . من احتمال حدوث الفشل الكلوي، وٌعود تمرٌر ذلن إلى الطبٌب المعالج
 : د( التهاب الكبب والكلى المزمن

وفٌه تصاب الكلى بخلل فً وظابفها، ولد ٌإدي ذلن إلى حدوث )التناذر الكلوي( وفٌه ٌصاب المرٌض بوذمة 
 . الدم، وظهور كمٌات كبٌرة من البروتٌن فً البول )انتفاخ( فً السالٌن، وبنمص فً ألبومٌن

وٌنصح هإالء المرضى بعدم الصوم، وخاصة إذا كان المرض مصحوباً بالتناذر الكلوي وارتفاع ضؽط الدم أو 
 . الفشل الكلوي



  .(ٔ)السكري-ٕ
 :(ٕ)السرطانات-ٖ

                                                                                                                                                                               

 : هـ( الفشل الكلوي المزمن
ٌنما ٌتخرب لسم كبٌر من تمر بعض أمراض الكلى بمراحل لد تنتهً بما ٌسمى الفشل الكلوي المزمن، وذلن ح

 .أنسجة الكلٌتٌن، وٌشكو المرٌض حٌنبذ من اإلعٌاء والفواق وكثرة التبول، والتبول اللٌلً والعطش
وٌرتفع فً تلن الحالة مستوى البولة الدموٌة والكرٌاتنٌن، ولد ٌزداد بوتاسٌوم الدم، وٌنصح مرضى الفشل 

ٌتلمى الؽسٌل الكلوي فربما ٌستطٌع الصوم فً الٌوم الذي ال الكلوي المزمن بعدم الصوم، أما إذا كان المرٌض 
ٌجري فٌه ؼسٌل الكلى، وٌفطر فً ٌوم الؽسٌل الكلوي، ومرة أخرى ٌنبؽً على المرٌض استشارة طبٌبه 

 . المختص فً ذلن
السكري هو مرض مركب )متبلزمة(، ٌتمٌز بارتفاع مزمن فً سكر الدم، نتٌجةً لتضافر عوامل بٌبٌة ( ٔ)

ووراثٌة متعددة، و)اإلنسولٌن( هو هرمون بروتٌنً، ٌُفَرز من خبلٌا )بٌتا(، من خبلٌا تعرؾ بجزر 
ٌنتج مرض  )النجرهانز(، نسبةً للطبٌب الذي اكتشفها، وهً فً ؼدة البنكرٌاس، وهو المنظم الربٌس لسكر الدم،

خبلٌا الجسم له فً كثٌٍر من الحاالت،  السكري عن فمدان هرمون )األنسولٌن(، أو عن للة كمٌته، أو للة استجابة
وهرمون )األنسولٌن( له فاعلٌة أساسٌة فً عملٌات االستمبلب والتعامل مع الؽذاء بشكل عام، ومع السكر بشكل 
 .خاص، إلنتاج الطالة البلزمة للجسم، وبناء األنسجة المختلفة

لم تعتد علٌها أنسجة الجسم، مما ٌتسبب فً  وٌإدي فمدانه )الكمً أو النوعً( إلى تراكم السكر فً الدم بدرجات
 .إحداث اختبلالت عدٌدة، لد تظهر على المدى المرٌب أو البعٌد

 . ٌمسم مرضى السكر إلى فبتٌن، فبة تستطٌع الصوم وأخرى تُمنع من الصوم
ذابٌة مرٌض السكري الكهلً )سكري النضوج( الذي ٌعالج بالحمٌة الؽ : أ( مرٌض السكري الذي ٌستطٌع الصوم

 . فمط
مرٌض السكري الكهلً الذي ٌعالج بالحمٌة الؽذابٌة واأللراض الخافضة لسكر الدم: وهذه الفبة تمسم بدورها إلى 

 لسمٌن:
المرٌض الذي ٌتناول حبة واحدة ٌومٌاً: ٌستطٌع الصٌام عادة، على أن ٌفطر بعد أذان المؽرب مباشرة على   -ٔ

ء، وبعد صبلة المؽرب ٌتناول وجبة الدواء ثم ٌبدأ بالوجبة الربٌسٌة تمرتٌن أو ثبلث تمرات مع كؤس من الما
 . لئلفطار

الذي ٌتناول حبتٌن ٌومٌاً: ٌستطٌع الصوم عادة، على أن ٌتناول حبة واحدة لبل اإلفطار ونصؾ حبة لبل  -ٕ
ٌومٌاً، بحٌث ٌكون السحور بدالً من الحبة الكاملة التً كان ٌتناولها لبل شهر رمضان، وهكذا ألكثر من حبتٌن 

 . المبدأ إنماص جرعة ما لبل السحور إلى النصؾ بناء على توصٌة طبٌبه المعالج
 : ب( مرٌض السكري الذي ال ٌستطٌع الصوم

 .( مرٌض السكري الشبابً )المرٌض الذي ٌصاب بمرض السكري دون الثبلثٌن عاماً من العمر -ٔ
وحدة دولٌة ٌومٌاً(، أو الذي ٌتعاطون  ٓٗسولٌن )أكثر من مرٌض السكري الذي ٌحمن بكمٌة كبٌرة من اإلن-ٕ

 . اإلنسولٌن مرتٌن ٌومٌاً 
 . المرٌض المصاب بالسكري ؼٌر المستمر -ٖ
 . المرٌضة الحامل المصابة بالسكري-ٗ
المرٌض المسّن المصاب بالسكري لسنٌن طوٌلة، وفً الولت نفسه ٌعانً من مضاعفات مرض السكر -٘

 . المتمدمة
 . المرٌض الذي أصٌب بحماض ارتفاع السكر لبل شهر رمضان بؤٌام أو فً بداٌته-ٙ

 : وٌنبؽً التؤكٌد على الحمابك التالٌة
ٌجب على المرٌض الذي ٌصاب بنوبات نمص السكر أو االرتفاع الشدٌد فً سكر الدم أن ٌمطع صٌامه فوراً،  -ٔ

 . ألنه ٌضطر إلى عبلج فوري
لى ثبلثة أجزاء متساوٌة، األولى عند اإلفطار، والثانٌة بعد صبلة التراوٌح، والثالثة عند ٌنبؽً تمسٌم الوجبات إ-ٕ

 . السحور
 . ٌفّضل تؤجٌل وجبة السحور لدر اإلمكان -ٖ
 .الحذر من اإلفراط فً الطعام، وخاصة الحلوٌات أو السوابل المحبلَّة-ٗ

الدواء وأولات تناولها ٌعود إلى الطبٌب المعالج وبصفة عامة فإن السماح بالصٌام أو عدمه إضافة إلى تنظٌم 
 . دون ؼٌره

السرطان مصطلح عام ٌشمل مجموعة من األمراض التً بإمكانها أن تصٌب كل أعضاء الجسم وفً .(ٕ)
مختلؾ الفبات العمرٌة بما فً ذلن األجنة التً لم تر النور بعد، وٌتمٌز السرطان أو الورم الخبٌث بالتولد 

شاذة لادرة على النمو واالنمسام من ؼٌر حدود وعلى ؼزو أنسجة مجاورة وتدمٌرها أو االنتمال  السرٌع لخبلٌا



                                                                                                                                                                               

وٌرجع تحول الخبلٌا السلٌمة إلى خبلٌا سرطانٌة إلى حدوث   Métastasesإلى أنسجة بعٌدة من خبلل نمابل
خٌن وبعض المواد الكٌماوٌة تؽٌٌرات فً المادة الجٌنٌة الموروثة بسبب التعرض لعوامل مسرطنة كاألشعة والتد

 .أو اإلصابة ببعض الفٌروسات
لكل سرطان مساره الخاص ودرجات فً التطور وترسانة عبلج ممننة ونسب فً حظوظ الشفاء كما أن لكل 
سرطان استراتٌجٌة العبلج الخاصة به ال من حٌث نوعٌة العبلجات التً تتراوح بٌن العبلج الجراحً 

جٌنً والهرمونً والمناعً... إلخ، وال من حٌث نوعٌة التؤلٌؾ والجمع بٌن واحد أو واإلشعاعً والكٌمٌاوي وال
لذلن فإن الموالؾ تتلون كثٌرا  .أكثر من هذه األسلحة العبلجٌة وال من حٌث تولٌتها وتتابعها فً الزمن العبلجً

مرضى السرطان لٌسوا عندما ٌمتثل مرضى السرطان لبلستشارة الطبٌة للسإال عن مدى لدرتهم على الصٌام. ف
رجبل واحدا أو امرأة واحدة، وإنما لكل مرٌض نوع سرطانه ودرجة هذا السرطان ومحطته العبلجٌة التً 
وصل إلٌها ومضاعفاته اآلنٌة والمنتظرة وعوالبه المحتملة أٌضا فً حالة الصٌام. وهكذا فإن المرار ٌختلؾ 

انتكاسة أو كان فً مراحله النهابٌة أو كان على العكس فً بحسب ما إذا كان السرطان الزال نشٌطا أو فً حالة 
حالة هجوع أو تم الشفاء منه نهابٌا أو كان ال ٌزال ٌمطع صحراء رحلة العبلج. لكن المبلحظ أنه على الرؼم 
من جدٌة المرض فإن مرضى السرطان ٌبرهنون دابما عن مٌل لوي لتؤدٌة مختلؾ العبادات وٌبدون حماسا 

ٌٌن لصٌام رمضان لصد التمرب إلى هللا واالستزادة فً الدعاء، لذلن واعتبارا لهذا السٌاق فمد واستعدادا لو
استمر رأي العدٌد من الفمهاء واألطباء المسلمٌن أن دور الطبٌب ٌمتصر فمط على توضٌح الرإٌة للمرٌض 

مرٌض أو إفطاره دون وعرض المعلومات العلمٌة والطبٌة الخاصة بحالته وتبٌان الرأي الطبً من صٌام ال
 .إجبار المرٌض على أي لرار، فالمرار ٌبمى فً النهاٌة لراره
ولكن البد لنا أن نطرح سإاال من نوع آخر دأبنا دابما على طرحه. هل ٌا ترى ٌفٌد الصٌام مرضى السرطان؟ 

إن الدكتور شلتون لد ٌبدو هذا السإال مدهشا للكثٌر من الناس. لكن الجواب عنه سٌكون مفاجبا لهم أكثر. إذ 
العبلج بالصوم ٌإكد أن الجسم لما ٌلجؤ خبلل الصٌام الستعمال األنسجة الزابدة فٌه ٌتسبب  رواد وهو رابد من

السرطان، إذ من شؤنه إذا كان دورٌا فً إتبلؾ بعض الخبلٌا الشاذة وبالتالً فإن للصوم دورا فً الولاٌة من 
ومنتظما أن ٌمكن الجسم من التخلص من بعض الخبلٌا الخبٌثة والمستترة المابعة فً انتظار اؼتنام فرصة 
للتكاثر والتوالد واالنمسام العشوابً والتحول إلى أورام سرعان ما ستنتشر داخل الجسم. هذا من جهة، ومن جهة 

أن الصوم ال ٌفٌد فمط فً الولاٌة من  المتحدة ت المنجزة أخٌرا بالوالٌاتأخرى فمد أكدت بعض الدراسا
 .السرطان وإنما ٌفٌد أٌضا فً عبلجه من خبلل ترشٌد العبلج الكٌمٌاوي

بجها حدٌثا أن إجبار الفبران على الصوم لمدة ٌومٌن ٌمنع اآلثار الضارة فمد كشفت بعض التجارب المنشورة نتا
للعبلج الكٌمٌاوي على الخبلٌا السلٌمة مما ٌفتح أبوابا جدٌدة من األمل لمبلٌٌن المرضى بالسرطان ذلن أن 
نفك  الفبران الصابمة احتفظت بنشاطها رؼم خضوعها للعبلج بجرعات مرتفعة من العبلج الكٌمٌاوي فً حٌن

إن هذه النتابج  .نصؾ عدد المجموعة التً ظلت تتؽدى بشكل طبٌعً وأصٌب النصؾ البالً بالوهن والنحول
التً أكدتها أٌضا اختبارات أجرٌت على خبلٌا بشرٌة فً األنابٌب تجعل من الصٌام مفتاحا سحرٌا إلشكالٌة 

سعون لجعل هذا العبلج أكثر انتمابٌة وأكثر كبٌرة تإرق وتمض مضاجع أطباء العبلج بالمواد الكٌمٌاوٌة الذٌن ٌ
دلة. حٌث إنهم ٌرددون أنه لد ٌصبح باستطاعتهم التحكم أكثر فؤكثر فً انتشار السرطان بل وشفاء المرضى 
منه إذا استثنى العبلج الكٌمٌاوي الخبلٌا السلٌمة واستهدؾ فمط الخبلٌا العلٌلة، متحوال بذلن إلى عبلج ؼٌر 

وٌفسر األطباء هذه الظاهرة التً تبشر بانمبلب كبٌر فً مفاهٌم عبلج األورام الخبٌثة ٌموده  مدمر لبالً الجسد.
، الشعٌرة التً أمر بها هللا سبحانه وتعالى بكون حرمان الخبلٌا السلٌمة من الؽذاء الذي تحتاج إلٌه «الصٌام» 

د الحٌاة، بحٌث تصبح على درجة لٌمدها بالحٌوٌة ٌضعها فً حالة استنفار وتؤهب لصوى لبلستمرار على لٌ
عالٌة من المماومة للضؽوط أو الدمار الذي ٌحمله إلٌها هذا العبلج الكٌمٌاوي، وهكذا لد تكون نتٌجة الصٌام أن 
ٌصبح بإمكان األطباء عبلج المزٌد من حاالت السرطان باستخدام جرعات لوٌة من العبلج الكٌمٌاوي ال تإثر 

متصر مفعولها على الخبلٌا السرطانٌة فمط لتملٌص الورم أو تخلٌص الجسم منه فً الخبلٌا السلٌمة وإنما ٌ
  .بتدمٌره

بد لنا أن نفصل التً ٌبشر بها الصٌام فً عبلج داء السرطان ال الجدٌدة وفً انتظار التصدٌك على هذه الفتوحات
 .الحاالت التً ٌكون فٌها اإلفطار مطلوبا لمرضى السرطان والحاالت التً ٌمكنهم الصٌام فٌها

إن اإلفطار ٌكون ضرورٌا إذا كان الصٌام سٌفالم حالة المرٌض أو كان ٌتنالض أو ٌتعارض مع طبٌعة العبلج 
 .وخطته

صارت ممكنة الشفاء فإذا كان المرٌض لد تماثل للعافٌة  بداٌة ال بد من التذكٌر أن عددا من أمراض السرطان لد
واستعاد صحته وٌعٌش حٌاة طبٌعٌة أو كان المرض فً حالة هجوع وكان مسٌطرا علٌه ومتحكما فٌه كان 
المرٌض ال ٌخضع إال لمرالبة روتٌنٌة عادٌة. فإن المرٌض أو باألحرى من كان مرٌضا بالسرطان فً بعض 

 .دون خوؾ أو للكالحاالت ٌمكنه الصٌام 
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حٌث ان الصوم لد ٌسبب له الضرر فٌجب علٌه الفطر وهللا سبحانه وتعالى ٌحب ان   
تإتً رخصه كما تإتً عزابمه، ومرضى السرطان بشكل خاص ٌمرون بظروؾ صحٌة 
صعبة عند تلمٌهم للعبلج الكٌمٌابً أو اإلشعاعً، وٌعانون من اآلثار الجانبٌة للعبلج، فٌشك 

م، باالضافة الى انهم ٌجب علٌهم تناول األدوٌة الكٌماوٌة إما عن طرٌك الفم أو عن علٌهم الصٌا
طرٌك الورٌد وفً كلتا الحالتٌن لد ٌشعرون بالتعب واإلرهاق، فمن حمهم األخذ برخصة هللا 
تعالى فً اإلفطار، أما بعد ذلن اذا شعر المرٌض بمدرته التامة على الصٌام دون تدهور 

 ٌنبذ ال بؤس فً ذلن.ألعراض مرضهم فح
 اإلسهال الحاد: -ٗ
ٌعّد اإلسهال الحاد والشدٌد، مبٌحاً إلفطار الصابم، ألن المرٌض فً مثل تلن الحالة فً   

حاجة ماسة إلى السوابل واألمبلح لتعوٌض ما ٌفمده منها وإال أصابه الفشل الكلوي الممٌت أو 
ٌحتاج إلى بعض األدوٌة المتكررة الفشل فً الدورة الدموٌة، فضبًل عن أن هذا المرٌض 

 الضرورٌة.
 وٌضاؾ إلى ذلن حاالت المًء التً تإدي إلى فمدان السوابل وكذلن األمبلح.  
 الحمى الشدٌدة: -٘

أٌضاً فإن من األمراض المبٌحة لئلفطار فً رمضان، حاالت الحمٌات الشدٌدة، حٌث ترتفع 
فً أمس الحاجة للدواء والؽذاء المناسب  درجة حرارة الجسم، وٌزٌد االحتراق، وٌكون المرٌض

 فً فترات متماربة.
 :(ٔ)التهاب الصدر الحاد والسل الربوي -ٙ

                                                                                                                                                                               

لكن إذا كان المرض الزال فً طور نشٌط وفعال أو كان المرٌض الزال خاضعا للعبلج الكٌماوي فٌمكنه 
اإلفطار، ألن لهذا العبلج تؤثٌرا ووطؤة على الصحة العامة للجسم ٌستحٌل معها إرهاله بعبء إضافً كالصٌام، 

من التؤثٌرات الجانبٌة كاإلجهاد واألرق والؽثٌان وتسالط  كما أنه ٌتطلب ممادٌر كبٌرة من السوابل وٌتضمن عددا
 .الشعر
أما فً حالة مرضى السرطان الذٌن ٌوجدون فً مرحلة متمدمة جدا من المرض والذٌن لٌست لهم   

حظوظ للشفاء حٌث ال ٌخضعون إال لعبلجات مخففة تستهدؾ التروٌح عنهم فمط ومواكبتهم فً مرحلتهم النهابٌة 
لطبٌب المعالج للمرٌض هو من ٌعود إلٌه تمرٌر ما إذا كان الصٌام سٌزٌد من معاناة وألم مرٌضه أم هاته، فإن ا

 .ال، وهكذا فإنه ٌرخص له ؼالبا فً اإلفطار دون أن ٌجبره على ذلن
وخبلصة المول: إن عالم السرطان عالم شاسع جدا وأمراضه كثٌرة ومتنوعة تنوع أعضاء وخبلٌا   

طوٌلة وشالة لكنها ؼٌر مستحٌلة دابما لذلن فإن لرار اإلفطار والصٌام ٌمتضً أن ٌعرؾ  الجسم ورحلة عبلجه
أٌن وصل السرطان ؟ وأٌن بلؽت خطة العبلج وأٌن ٌوجد المرٌض داخل كل هذا؟ وهذا لن ٌتؤتى بالشكل 
 المطلوب إال داخل عٌادة طبٌب معالج ٌشرؾ على تتبع خطة عبلج مرٌضه وٌشهد على لصة صراعه مع

)ممال للدكتور خالد فتحً: مرٌض السرطان والصٌام، مولع  .المرض وٌحظى بثمته طبٌا وإنسانٌا وعمابدٌا
 مؽرس(.

 . (كثٌراً ما تؤتً أمراض الصدر فجؤة على شكل التهاب فً المصبات أو التهاب فً الربةٔ)
إذا كانت حالة التهاب المصبات الحاد بسٌطة، فإن المرٌض ٌستطٌع تناول عبلجه ما  : أ( التهاب المصبات الحاد

ساعات، أو إذا كانت الحالة  1 – ٙبٌن اإلفطار والسحور، أما إذا احتاج األمر لمضادات حٌوٌة تعطى كل 
 .شدٌدة فٌنصح باإلفطار حتى ٌشفى من االلتهاب

ً ولمدة ثبلثة أشهر متتابعة وفٌه ٌشكو المرٌ : ب( التهاب المصبات المزمن ض من سعال مترافك ببلؽم ٌومٌا
 . ولسنتٌن متتابعتٌن على األلل

وإذا كانت حالة المرٌض مستمرة استطاع الصٌام دون مشمة تذكر، أما فً الحاالت الحادة التً تحتاج إلى 
فٌمّدر الطبٌب المختص مضادات حٌوٌة أو موسعات المصبات أو البخاخات الحاوٌة على مواد موسعة للمصبات 

 . ما إذا كان المرٌض ٌستطٌع الصوم أم ال
لد تكون نوبات الربو خفٌفة ال تحتاج إلى تناول أدوٌة عن طرٌك الفم، كما ٌمكن إعطاء : ج( الربو المصبً

المرٌض األلراص المدٌدة التؤثٌر عند اإلفطار والسحور، وكثٌر من مرضى الربو من ٌحتاج إلى تناول بختٌن 
أكثر من بخاخ الربو عند اإلحساس بضٌك فً الصدر، وٌعود بعدها المرٌض إلى ممارسة حٌاته الٌومٌة  أو

بشكل طبٌعً، وال ٌنبؽً للمرٌض عند حدوث األزمة متابعة الصٌام، بل علٌه تناول البخاخ فوراً، ومن العلماء 
 . األفاضل من أفتى بؤن هذه البخاخات ال تفطر



خاصة فً مراحله المتمدمة، ألن المرٌض فً مسٌس الحاجة لؽذاء كاؾ، أما حاالت الدرن 
 المتماثلة للشفاء، ففً إمكان المرٌض أن ٌصوم.

 :(ٔ)لرحة المعدة -2
حالة إصابة اإلنسان بمرحة المعدة، فإنه ٌشعر بآالم شدٌدة بسبب زٌادة ومن المعروؾ أنه فً 

إفرازات الحامض المعدي، ومن ثم نراه فً حاجة شدٌدة إلى تناول اللبن مثبلً أو بعض العمالٌر 
 الطبٌة الضرورٌة.

 التهاب وتلٌؾ الكبد ومرض االستسماء: -1
الصوم خطراً على الصحة العامة وفً هذه الحاالت ال ٌستطٌع اإلنسان الصٌام، وٌكون 

 للمرٌض.
ٌنصح المصابون بؤمراض الكبد المتمدمة كتشمع الكبد وأورام الكبد باإلفطار، كما ٌنصح 

 باإلفطار أٌضاً المصابون بالتهاب الكبد الفٌروسً الحاد، أو االستسماء فً البطن )الحبن(.
 األنٌمٌا أو فمر الدم: -5

 والمصابون به ٌحتاجون إلى ؼذاء لوي وعمالٌر ال ؼنى عنها.وهذا المرض له أسباب كثٌرة، 
 تجلط األوعٌة الدموٌة: -ٓٔ

وسبب امتناع المرٌض بهذا المرض عن صٌام شهر رمضان، ألن الجفاؾ الناتج عن عدم شرب 
 السوابل لفترة طوٌلة، لد ٌزٌد هذه الحالة سوءاً.

 ٕ()أمراض الملب -ٔٔ

                                                                                                                                                                               

اً عند حدوث نوبة ربو شدٌدة حٌث كثٌراً ما ٌحتاج المرٌض إلى دخول المستشفى لتلمً ولكن ٌنبؽً اإلفطار لطع
 . العبلج المكثؾ لها

كما ٌنبؽً اإلفطار إذا ما أصٌب بنوبة ربو لم تستجب للعبلج المعتاد، وٌجب التنبه إلى أن االنمطاع عن الطعام 
 . ت الصدرٌة، وبالتالً ٌصعب إخراجهاوالشراب فً تلن الحاالت ٌملل بشكل واضح من سٌولة اإلفرازا

ن الربوي(: ٌستطٌع المرٌض المصاب بالسل الصٌام إذا كانت حالته العامة جٌدة وفً ؼٌاب أٌة   د( السل )التدرُّ
مضاعفات، شرٌطة أن ٌتناول المرٌض دواءه بانتظام، وتعطى أدوٌة السل عادة مرة واحدة أو مرتٌن فً الٌوم، 

 .من المرض فٌستحسن عدم الصٌام حتى ٌتحسن وضع المرٌض العام أما فً المرحلة الحادة
 : وٌنبؽً على مرٌض المرحة المصاب بإحدى الحاالت التالٌة لئلفطار( ٔ)

 . المرحة الحادة: وذلن حٌن ٌشكو المرٌض من أعراض المرحة. كاأللم عند الجوع، أو ألم ٌولظه من النوم
 . المزمنة: وٌنطبك فً تلن الحالة ما ٌنطبك على المرحة الحادةفً حال حدوث انتكاسة حادة فً المرحة 

 . وكذلن األمر عند الذٌن تستمر عندهم أعراض المرحة رؼم تناول العبلج بانتظام
 . عند حدوث مضاعفات المرحة، كالنزٌؾ الهضمً، أو عند عدم التبام المرحة رؼم االستمرار بالعبلج الدوابً

 . دة عظٌمة لكثٌر من مرضى الملب، ولكن هنان حاالت معٌنة لد ال تستطٌع الصٌامال شن أن فً الصٌام فاب(ٕ)
 : أ( ارتفاع ضؽط الدم

ٌفٌد الصٌام فً عبلج ارتفاع ضؽط الدم، فإنماص الوزن الذي ٌرافك الصٌام ٌخفض ضؽط الدم بصورة 
 . ط الدم المرتفعملحوظة، كما أن الرٌاضة البدنٌة من صبلة تراوٌح وتهجد وؼٌرها تفٌد فً خفض ضؽ

وإذا كان ضؽط الدم مسٌطراً علٌه بالدواء أمكن للمرٌض الصٌام شرٌطة أن ٌتناول أدوٌته بانتظام، فهنان حالٌاً 
 . أدوٌة الرتفاع ضؽط الدم تعطى مرة واحدة أو اثنتان فً الٌوم

 ب( فشل الملب )لصور الملب(:
ن، وٌشكو المرٌض عادة من ضٌك النفس عند المٌام فشل الملب نوعان: فشل الملب األٌسر وفشل الملب األٌم

بالجهد، ولد ٌحدث ضٌك النفس أثناء الراحة، وٌنصح المصاب بفشل الملب الحاد بعدم الصٌام، حٌث ٌحتاج 
ات بولٌة وأدوٌة أخرى مموٌة لعضلة الملب وكثٌراً ما ٌحتاج إلى عبلج فً المستشفى  . لتناول مدرَّ

وضعه، وكان ال ٌتناول سوى جرعات صؽٌرة من المدرات البولٌة فمد ٌمكنه  أما إذا تحسنت حالته واستمر
 . الصٌام

وٌنبؽً استشارة طبٌب الملب المسلم فهو الذي ٌمرر ما إذا كان المرٌض لادراً على الصوم أم ال، إذ ٌعتمد على 
 .شدة المرض وكمٌة المدرات البولٌة التً ٌحتاج إلٌها

 : ج( الذبحة الصدرٌة
 . الذبحة الصدرٌة عادة عن تضٌٌك فً الشراٌٌن التاجٌة المؽذٌّة لعضلة الملبتنجم 



 .(ٔ)بعض أمراض الؽدد -ٕٔ
  .(ٔ)حاالت األمراض العصبٌة والنفسٌة بعض -ٖٔ

                                                                                                                                                                               

وإذا كانت أعراض المرٌض مستمرة بتناول العبلج، وال ٌشكو المرٌض من ألم صدري أمكنه الصٌام فً شهر 
 . رمضان، بعد أن ٌراجع طبٌبه للتؤكد من إمكانٌة تؽٌٌر مواعٌد تعاطً الدواء

درٌة ؼٌر المستمرة، أو الذٌن ٌحتاجون لتناول حبوب النٌتروؼلٌسرٌن تحت اللسان أثناء أما مرضى الذبحة الص
 . النهار فبل ٌنصحون بالصوم، وٌنبؽً علٌهم مراجعة الطبٌب لتحدٌد خطة العبلج

 :( د( جلطة الملب )احتشاء العضلة الملبٌة
ٌإدي إلى أن تموت خبلٌا المنطمة المصابة تنجم جلطة الملب عن انسداد فً أحد شراٌٌن الملب التاجٌة، وهذا ما 

من الملب، وال ٌنصح مرضى الجلطة الحدٌثة، وخاصة فً األسابٌع الستة األولى بعد الجلطة بالصٌام، أما إذا 
 . تماثل المرٌض للشفاء، وعاد إلى حٌاته الطبٌعٌة، فٌمكنه حٌنبذ الصٌام، شرٌطة تناوله األدوٌة بانتظام

 : امات( الملبهـ( أمراض صمامات )دس
تنشؤ أمراض صمامات الملب عادة عن إصابة هذه الصمامات بالحمى الربوٌة )الحمى الروماتٌزمٌة( فً فترة 
 . الطفولة، فٌحدث تضٌك أو للس )لصور( فً الصمام نتٌجة حدوث تلٌؾ فً ورٌمات الصمام

أما إذا كان المرٌض ٌشكو من وإذا كانت حالة المرٌض مستمرة، وال ٌشكو من أعراض تذكر أمكنه الصٌام، 
 . ضٌك النفس وٌحتاج إلى تناول المدرات البولٌة فٌنصح بعدم الصوم

 و( من هم مرضى الملب الذٌن ٌنصحون بعدم الصٌام؟
 . المرضى المصابون بفشل الملب )لصور الملب( ؼٌر المستمر -ٔ
 . مرضى الذبحة الصدرٌة ؼٌر المستمرة، أو ؼٌر المستجٌبة للعبلج -ٕ
 .مرضى الجلطة الملبٌة الحدٌثة -ٖ
 . حاالت التضٌك الشدٌد أو المصور الشدٌد فً صمامات الملب-ٗ
 . الحمى الربوٌة )الروماتٌزمٌة( النشطة-٘
 . االضطرابات الخطٌرة فً نظم الملب-ٙ
 . خبلل فترة األسابٌع التً تعمب عملٌات جراحة الملب-2
جسم اإلنسان تختص بإفراز الهرمونات. وأهم هذه الؽدد: الؽدة  (الؽدد الصماء: هً مجموعة من األعضاء فًٔ)

 . النخامٌة، والؽدرة الدرلٌة، والؽدد الكظرٌة، ومجاورات الدرق، والمبٌضان والخصٌتان والبنكرٌاس
 : أ( أمراض الؽدد الدرلٌة

المرٌض عادة من وٌنجم عن إفراز كمٌات زابدة من هرمون الثٌروكسٌن، وٌشكو  : فرط نشاط الؽدة الدرلٌة-ٔ
  . تضخم فً الؽدة الدرلٌة )فً أسفل الرلبة( ونمص فً الوزن ورجفان وخفمان
 . وإذا كانت حالة المرٌض مستمرة أمكنه الصوم، شرٌطة تناول األدوٌة بانتظام

وٌشكو المرٌض فً هذه الحالة من الوهن واإلعٌاء الشدٌد ونمص فً النشاط الفكري : لصور الؽدة الدرلٌة -ٕ
وٌعطى هرمون الثٌروكسٌن مرة واحدة ٌومٌاً كعبلج لهذه الحالة، وبذلن ٌمكن للمرٌض الصٌام دون  . لعصبًوا

 . أي تؤثٌر خاص
لٌس للصوم تؤثٌر على أورام الؽدة الدرلٌة، وٌمكن للمرٌض الصٌام، وعبلج أورام  : أورام الؽدة الدرلٌة-ٖ

 . الدرق عادة جراحً
ً فً الؽدة ولد تحدث الحمى، مما لد ٌجعل الصوم ؼٌر ممكن : ادةالتهابات الؽدة الدرلٌة الح-ٗ وتسبب عادة ألما

فً المرحلة الحادة، شؤنه فً ذلن األمراض الحادة، أما االلتهابات المزمنة للؽدة الدرلٌة فبل تتعارض عادة مع 
 . الصوم

مونات أهمها الكورتٌزول الكظران ؼدتان تمعان فوق الكلٌتٌن وتفرزان عدة هر :ب( أمراض الؽدة الكظرٌة
 : وأمراضها عادة ؼٌر شابعة وأهمها. واأللدوسترون والهرمونات التناسلٌة

وفٌه ٌحدث وهن فً الجسم، وارتفاع ضؽط الدم، وبدانة مركزٌة تتجنب األطراؾ وتدور فً  : مرض كوشٌنػ-ٔ
 . الوجه، كما لد ٌحدث فٌه مرض السكر، وال ٌنصح فٌه بالصوم

وٌحدث فٌه لصور فً إفراز الكورتٌزول، نتٌجة تلؾ فً الؽدد الكظرٌة، وٌحدث فٌه  : مرض أدٌسون-ٕ
 . انخفاض فً ضؽط الدم ووهن شدٌد وتؽٌر فً لون البشرة ٌمٌل إلى السواد... إلخ

 . وٌنبؽً فٌه تجنب الصوم، خصوصاً وأنه لد ٌصاحبه هبوط سكر الدم
تؤرجحاً فً ضؽط الدم ونوبات من التعرق والخفمان والوهن وهو مرض نادر ٌسبب ارتفاعاً م  : الورم المتامً-ٖ

 . العام
 ً  . وٌنصح فٌه بتجنب الصوم، واالستبصال الجراحً لهذا الورم ٌتلوه عادة شفاء تام، مما ٌجعل الصوم ممكنا

ً أمراض نادرة، وأهمها مرض )ضخامة النهاٌات( ولصور الؽدة  : ج( أمراض الؽدة النخامٌة وهً أٌضا
 . النخامٌة، وٌنصح فٌهما بعدم الصوم



 أمراض الجهاز الحركً: -ٗٔ
مثل: التهاب المفاصل الروماتٌزمٌة الحادة أو التهاب المفاصل الروماتورٌة حٌث ان   

المرٌض ٌحتاج لتناول جرعات من الدواء فً مواعٌد محددة للعبلج لتخفٌؾ اآلالم، كذلن فإن 
البروتٌنات لتموٌة جهاز المناعة وتعوٌض األنسجة التالفة نتٌجة المرٌض ٌحتاج لكمٌة كافٌة من 

 .االصابة بهذه األمراض
تحتاج كمٌة كبٌرة ومستمرة من « داء الملون»كذلن الحاالت الشدٌدة للنمرس الحاد   

فً الدم والتخلص منه عن طرٌك « حمض الٌورٌن»السوابل لتملٌل نسبة تركٌز حمض البولٌن 
تجنب مضار التركٌز العالً لحمض الٌورٌن فً الدم والذي ٌسبب ارتفاع افرازه فً الكلى و

 .ضؽط الدم وٌعمل على تكوٌن حصى الكلى والحالب
 أمراض العٌون:-٘ٔ
لد ٌإدي الصٌام عن شرب الماء « الجلوكوما»وذلن مثل العٌن المصابة بالمٌاه الزرلاء   

ها الرطوبة فٌكثر العرق وفمدان الماء من نهارا خصوصا فً األٌام الحارة واألٌام التً تزداد فٌ
الجسم الذي ٌإدي إلى تركٌز الدم وزٌادة خاصٌة الضؽط االسموزي والذي ٌعود إلى المستوى 
الطبٌعً بعد االفطار عندما ٌتناول اإلنسان كمٌات مناسبة من السإال فإنه ٌإدي إلى زٌادة حجم 

 .وزي أثناء الصٌامالدم ونمص فً االرتفاع الذي حدث لموة الضؽط االسم
وفمد السوابل من الجسم والضؽط االسموزي هو الذي ٌعمل على توازن السوابل بٌن   

ال ٌستطٌع عمل هذه الموازنة « المٌاه الزرلاء»األنسجة واألوعٌة الدموٌة ومرٌض الجلوكوما 
نتٌجة  باإلضافة إلى استعماله لمطرة خاصة مرات عدة فً الٌوم، كذلن مرٌض الشبكٌة الملتهبة
 .الرتفاع نسبة السكر فً الدم والذي ٌحتاج لؤلدوٌة لعبلج هذا االلتهاب الحاد فً الشبكٌة

كما ننبه المسلم بان تمرٌر إمكانٌة الصٌام أو عدمه لٌس باألمر السهل، وال ٌمكن تمرٌر   

لواعد عامة لجمٌع المرضى، بل ٌنبؽً بحث كل مرٌض على حدة، وال ٌتٌَّسر ذلن األمر إال 
للطبٌب المسلم المختص، فهو ٌملن ما ٌكفٌه من المعطٌات التً تمكنه من نصح مرٌضه بإمكانٌة 

  .الصوم أو عدمه
وإذا حدث له المرض فً أثناء ٌوم من أٌام رمضان وهو صابم وشكَّ علٌه إتمامه جاز له   

شمة الفادحة، مع أن الفطر؛ لوجود المبٌح للفطر، وذلن إذا ما اشتد المرض بزٌادة األلم والحمى والم
سابل:  هذه الشدة ال ٌتٌسر لٌاسها بممٌاس علمً، ما عدا درجة الحرارة، وحتى هذه ٌمكن أن ٌسؤل

ولد نملت بعض الكتب ممٌاسا واحدا لشدة المرض:  أٌة درجة حرارة ٌجوز أو ٌجب الفطر بسببها؟
 .رى عن الحسنوهو إذا لم ٌستطع المرٌض الصبلة لابما. نمله المرطبً وعدة مراجع أخ

وم؛ألنه كان    وإذا برئ فً نهار رمضان ولد أفطر أول النهار للعذر لم ٌصح صومه ذلن اٌل
ة لبل طلوع الفجر،ثم اإلمسان عن جمٌع المفطرات من  مفطراً أول النهار؛ألن الصوم ال ٌصح إال بٌن

وٌجب علٌه المضاء بعدد األٌام  (ٕ)وٌنبؽً له اإلمسان بمٌة ٌومهطلوع الفجر إلى ؼروب الشمس ، 
ٌَّاٍم أَُخَر { التً أفطرها؛ لمول هللا تعالى: }  ْن أَ فَِعدَّةٌ ّمِ

(ٔ) . 

                                                                                                                                                                               

 ( من األمراض العصبً:ٔ)
ٌستطٌع المصاب بالصرع أو االختبلجات الصٌام، شرٌطة أن ٌتناول األدوٌة المضادة لبلختبلج  : أ( الصرع

 . حدة بالٌوم للسٌطرة على االختبلجاتبانتظام، فهنان حالٌاً أدوٌة تعطى مرة وا
ٌستطٌع مرٌض االكتباب الصٌام شرٌطة أن ٌتناول األدوٌة المضادة لبلكتباب بانتظام، وتعطى  : ب( االكتباب

 . هذه األدوٌة عادة مرة أو مرتٌن فً الٌوم
د ٌإدي إلى ال ٌجوز لمرٌض الفصام الصٌام، فإن التولؾ عن استعمال أدوٌة الفصام ل: ج( مرٌض الفصام

 .نوبات من العنؾ والضبلالت الخاطبة والهبلوس، ولد ٌإدي ذلن إلى االعتداء على اآلخرٌن
فؤما من ٌجب علٌه المضاء إذا زال عذره فً أثناء الٌوم، مثل: : "2٘/ٔ( لال شٌخ اإلسبلم فً شرح العمدة، ٕ)

الحابض تطهر، والمسافر ٌمدم، والمرٌض ٌصح، فإن المضاء ٌجب علٌهم رواٌة واحدة؛لوجود الفطر فً بعض 
 [. 5٘-2٘/ٔالٌوم،وٌنبؽً لهم اإلمسان أٌضاً".]شرح العمدة، 

نفساء أو لدم مسافر، أو ألام مفطر، أو برئ مرٌض  : "وإذا طهرت حابض أؤٖٗ/ٗلال ابن مفلح فً الفروع، 
، 5ٖٔ/٘ٔمفطراً لزمهم اإلمسان على األصح"، وهو الذي ٌفتً به شٌخنا ابن باز. انظر: مجموع الفتاوى له، 



الحاذق الموثوق بدٌنه وأمانته أن الصوم  (ٕ)وإذا ثبت عن طرٌك الطبٌب الثمة المسلم  
ٌجلب له المرض أو ٌزٌد مرضه، وٌإخر بُْرأَه؛ فإنه ٌجوز له الفطر، محافظةً على صحته، 

 .(ٗ)، وهللا تعالى أعلم(ٖ)واتماًء للمرض، وٌمضً عن هذه األٌام التً أفطرها
 ولد اختلؾ العلماء فً حكم إجزاء الصوم ولو صام مع هذه الحالة:  
له وصام. -ٔ  لال الجمهور : إن صام، ولَع صٌامه، وأْجَزأه، وبه لال شٌخ اإلسبلم إن تحمَّ
ٌَّام أَُخر -ٕ  .فً حٌن ذَهب أهل الظاهر إلى أنه ال ٌُجزبه، وأنَّ فْرَضه هو أ
لال أبو دمحم ابن حزم رحمه هللا: ال ٌجزبه الصوم؛ ألن هللا ـ تعالى ـ جعل للمرٌض عدة   

و صام فً مرضه فهو كالمادر الذي صام فً شعبان عن رمضان، فبل ٌجزبه من أٌام أخر، فل
 وٌجب علٌه المضاء.

ولول أبً دمحم هذا مبنً على الماعدة المشهورة، أن ما نهً عنه لذاته فإنه ال ٌمع مجزباً،   
فً  فإذا للنا بالتحرٌم فإنَّ ممتضى المواعد أنه إذا صام ال ٌجزبه؛ ألنه صام ما نهً عنه كالصوم

أٌام التشرٌك، وأٌام العٌدٌن ال ٌحل، وال ٌصح، وبهذا نعرؾ خطؤ بعض المجتهدٌن من 
المرضى الذٌن ٌشك علٌهم الصوم وربما ٌضرهم، ولكنهم ٌؤبون أن ٌفطروا فنمول: إن هإالء لد 
أخطؤوا حٌث لم ٌمبلوا كرم هللا ـ عّز وجل ـ، ولم ٌمبلوا رخصته، وأضروا بؤنفسهم، وهللا ـ عّز 

 .(٘)[5ٕل ـ ٌمول: }}َوالَ تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم{{ ]النساء: وج
ةٌ ِمْن  } :وسبب االختبلؾ: ترّدد لول هللا تعالى   فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسَفٍر فَِعدَّ

ل [ بٌن أن ٌُحمل على الحمٌمة، فبل ٌكون هنان محذوؾ أصبلً، أو ٌُحم1ٗٔالبمرة: ]أٌََّاٍم أَُخر{ 
على المجاز، فٌكون التمدٌر: فؤفَطر، فِعدَّة من أٌَّام أُخر، وهذا الحذؾ هو الذي ٌعرفه أهل 
صناعة الكبلم بلحن الخطاب، فَمن حَمل اآلٌة على الحمٌمة، ولَم ٌَحملها على المجاز، لال: إنَّ 

، ومن لدَّر: "فؤفَطر"، لال: إنما { فَِعدَّةٌ ِمْن أٌََّاٍم أَُخر } :فْرَض المرٌض عدَّةٌ من أٌَّام أُخر؛ لموله

 .فْرُضه عدَّة من أٌام أُخر إذا أفَطر
 .(ٙ)المرٌض الذي ٌخاؾ من زٌادة المرض أو طوله أو بطء بربه أو ضرر فٌجوز له الفطر -د
لال المرطبً رحمه هللا تعالى: "ولال جمهور من العلماء: إذا كان به مرض ٌإلمه   

 .(2)ٌخاؾ تزٌده صح له الفطر"وٌإذٌه، أو ٌخاؾ تمادٌه، أو 

                                                                                                                                                                               

، ومجموع 2ٕٔٓ،5٘ٗٔ،فتوى رلم ٕٖٗ/ٔوكذلن اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء "فتاوى رمضان"، 
 . ٕٓٔ/ٓٔة للبحوث العلمٌة واإلفتاء، فتاوى اللجنة الدابم

 . 1٘ٔ، واآلٌة: 1ٗٔ( سورة البمرة، اآلٌة: ٔ)
 ( ولال جماعة البد أن ٌكون مسلما، أو بالعرؾ المتعارؾ علٌه بؤن هذا المرض مزمن ال ٌرجى برإه.ٕ)
الصحٌح الذي ٌخشى المرض بالصٌام، كالمرٌض الذي ٌخاؾ زٌادة المرض فً ( لال اإلمام ابن لدامة: "وٖ)

إباحة الفطر؛ ألن المرٌض إنما أبٌح له الفطر خوفاً مما ٌتجّدد بصٌامه من زٌادة المرض، وتطاوله، فالخوؾ من 
ر: الشرح الكبٌر مع الممنع واإلنصاؾ، ، وانظٗٓٗ/ٗ، ٖٓٗ/ٗتجدد المرض فً معناه". المؽنً البن لدامة، 

 . ٕٗٔ/٘ٔ، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، 5ٖٙ/2
، ولد ذكر رحمه هللا تعالى اختبلؾ العلماء فً مسؤلة:اإلمسان 5٘-2٘/ٔ( انظر: شرح العمدة البن تٌمٌة، ٗ)

 للمرٌض إذا برئ،والمسافر إذا لدم،والحابض إذا طهرت. 
 ، وكتاب الفروع، البن مفلح، ٖٕٕ/ٕوالكافً البن لدامة، ، ٘ٓٗ-ٖٓٗ/ٗو انظر: المؽنً، 

 . 11، ومجالس شهر رمضان البن عثٌمٌن، ص5ٖٗ- ٖٔٗ/ٗ
 .ٖٔٗ/ٙ( انظر: شرح الممتع:٘)
ر الفمهاء ٙ)  -: أنَّ المرٌض إذا َخِشً من اإلتٌان بالمطلوبات الشرعٌَّة على وْجهها -رحمهم هللا تعالى  -(ٌُمّرِ

ر برٍء، أو فساد عضو، أو حصول  -ة ومعنا هنا الصوم خاص ضرًرا؛ من ألٍَم شدٌد، أو زٌادة مرٍض، أو تؤخُّ
ٍه، أو هبلٍن، أو فساد منفعة عضوه، فإنه ٌَعدل إلى األحكام الُمخفَّفة، وبذلن ٌترن الصوم إلى الفطر،  تشوُّ

وهو ما ٌخاؾ منه الضَّرر، واألمراض تَختلؾ اختبلفًا كثًٌرا، فلم ٌَِصح المرض ضابًطا؛ لذا اعتبرت الحكمة، 
فوَجب اعتباُره، فدار الحكم مع الَمظنَّة وجوًدا وعدًما، وهذا خبلفًا ِلَمن تولَّعه ولَم ٌَخَشه، بل كان ُمستمر الحال 

رر، لَم ٌُفطر.  سلًٌما، فمتى لَم ٌَخؾ الضَّ
 .2ٕٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: 2)



وهذا الرأي معناه أن المرٌض ٌفطر حتى لو كان عند فطره لٌس بشدة، ولكنه ٌخشى إذا   
 .صام أن ٌشتد مرضه

ولد عبر محمود شلتوت عن هذا الرأي تعبٌرا بلٌؽا بموله: "فإذا تعرض المسافر أو   
الصوم حٌنبذ إعراضا عن رخصة المرٌض للضرر ولو بالظن الموي وجب علٌه اإلفطار وكان 

 .(ٔ)"هللا، وإلماء بالنفس إلى التهلكة باسم التدٌن والطاعة، وما ذلن إال التنطع والعصٌان
وعبر المرطبً عن هذا الرأي بوضوح بموله: "أن ٌمدر على الصوم بضرر ومشمة،   

 .(ٕ)ٌستحب له الفطر وال ٌصوم إال جاهل" فهذا
واتفك علماء المذاهب األربعة أن الصابم ٌفطر إذا زاد مرضه بالصٌام وتؤخر شفاإه،   

 .(ٖ) وتعرض لمشمة شدٌدة أو خطر على حٌاته
: المرٌض العاجز عن الصٌام عجزاً مستمراً ال ٌُرجى زواله، كالكبٌر النوع الثانً من المرض 

الهرم، والمرٌض الذي ال ٌُرجى برإه، وذلن بإخبار الطبٌب المسلم الثمة الحاذق، فحٌنبٍذ ال 
فَاتَّمُوا هللا َما اْستََطْعتُْم ٌجب على هذا العاجز الصٌام؛ ألنه ال ٌستطٌعه؛ لمول هللا تعالى: } 

[، لال اإلمام ابن 1ٕٙاَل ٌَُكلُِّؾ هللا نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها {]البمرة:[، ولموله تعالى: }ٙٔ{]التؽابن:
ٌْن عن الصوم أن ٌفطراوأجمعوا على أن للشٌخ ا"المنذر رحمه هللا:  ، (ٗ)"لكبٌر والعجوز العاِجَز

لكن ٌجب علٌه أن ٌطعم بدل الصٌام عن كل ٌوم مسكٌناً؛ ألن هللا تعالى جعل اإلطعام معاداًل 
ل ما فرض الصٌام، فتعٌَّن أن ٌكون بدالً من الصٌام عند  للصٌام حٌن كان التخٌٌر بٌنهما أوَّ

 . (٘)العجز عنه؛ ألنه معادل له
لال ابن عباس رضً هللا عنهما:"...الشٌخ الكبٌر والمرأة الكبٌرة ال ٌستطٌعان أن ٌصوما،   

 ً إذا لم  ، ولال اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى:"وأما الشٌخ الكبٌر(ٙ)"فٌطعمان مكان كل ٌوم مسكٌنا
ً أو عامٌن،كلَّ ٌوٍم مسكٌناً:خبزاً ولحًما،  ٌطك الصٌام،فمد أطعم أنس بن مالن بعدما كبر،عاما

 .(2)وأفطر"
وٌُخٌَّر العاجز عن الصٌام، لكبٍر، أو مرٍض ال ٌُرجى برإه فً صفة اإلطعام بٌن   

 أمرٌن: 
ق طعاماً على المساكٌن، لكل مسكٌن نصؾ صاعٍ على  الصحٌح؛ ألن النبً  األمر األول: ٌفّرِ

، والصاع النبوي (1)"... أو أطعم ستة مساكٌن لكل مسكٌن نصؾ صاع"لال لكعب بن عجرة: 
ً ثبلثة كٌلو، أما نصؾ الصاع فٌزن كٌلو  ًْ الرجل المعتدل، وهو ٌزن تمرٌبا أربع حفنات بَكفَّ

عن كل ٌوٍم نصؾ صاعٍ "ونصؾ كٌلو تمرٌباً، وهو اختٌار الشٌخ ابن باز رحمه هللا، إذ لال: 
لى سبٌل من لوت البلد: من تمٍر، أو أرٍز، أو ؼٌرهما، وممداره بالوزن كٌلو ونصؾ ع

                                                             

 .ٖٙٙ، ص5ٙٙٔالثالثة،  من توجٌهات اإلسبلم. الماهرة: دار الملم، الطبعة(ٔ)
 .2ٕٙ/ٕ( تفسٌر الطبري: ٕ)
وزارة األولاؾ، لسم المساجد، الماهرة: مطبعة دار  ( انظر: كتاب الفمه على المذاهب األربعة، لسم العبادات، ٖ)

 .ٙ٘ٗ مـ، ص 5ٖ5ٔهـ،  ٖٓ٘ٔالكتب المصرٌة، الطبعة الرابعة، 
 .ٓٙ( اإلجماع البن المنذر، ص ٗ)
 . ٕٕٕ-1ٕٔ/٘ٔ، وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، 2ٙ( مجالس شهر رمضان، البن عثٌمٌن، ص٘)
 . ٘ٓ٘ٗاآلٌة، برلم  أٌاماً معدودات ... البخاري،كتاب التفسٌر،باب لول هللا تعالى: (ٙ)
ْعُدوَداٍت فََمن َكاَن ِمنكُم مَّ  ( البخاري، كتاب التفسٌر، باب لول هللا تعالى: 2) ْن أٌََّاًما مَّ ةٌ ّمِ ِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ

ٌٌْر لَّهُ َوأَن تَ  ًٌْرا فَُهَو َخ َع َخ ٌٌْر لَّكُْم إِن كُنتُْم أٌََّاٍم أَُخَر َوَعَلى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌٍن فََمن تََطوَّ ُصوُمواْ َخ
 . ٘ٓ٘ٗث رلم [ فً ترجمة الباب لبل الحد1ٌٗٔ]البمرة:  تَْعلَُمون 

: البخاري، كتاب المحصر، باب اإلطعام فً الفدٌة نصؾ صاع، ( متفك علٌه من حدٌث كعب بن عجرة 1)
 ( .ٕٔٓٔ) – 1ٗ، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز حلك الرأس للمحرم إذا كان به أذى، برلم 1ٔٙٔبرلم 

http://www.alukah.net/culture/0/57246/#_ftn12


...وهو نصؾ "، وهو اختٌار اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء حٌث لالوا: (ٔ)"التمرٌب
 ً  .(ٕ)"صاعٍ عن كل ٌوٍم من لوت البلد، وهو كٌلو ونصؾ تمرٌبا

األمر الثانً: ٌجوز أن ٌُصلَح طعاماً، وٌدعَو إلٌه من المساكٌن بمدر األٌام التً علٌه؛ ألن أنس 
. لال ابن (ٖ)"أطعم بعد ما كبر عاماً أو عامٌن كل ٌوم مسكٌناً: خبزاً ولحماً وأفطر" بن مالن 

 إذا كان الشٌخ الكبٌر والعجوز الكبٌرة ٌشك علٌهما الصوم فلهما اإلفطار"باز رحمه هللا: 
وٌطعمان عن ٌوم مسكٌناً: إما بتشرٌكه معهما فً الطعام، أو دفع نصؾ صاع من التمر، أو 

 .(ٗ)"الحنطة، أو األرز للمسكٌن كل ٌوم ...
ولال الشٌخ ابن باز فً فدٌة اإلطعام عن الشٌخ الكبٌر، والعجوز الكبٌرة، والمرٌض   

ٌدفع الطعام للفمراء والمساكٌن، "هللا: الذي ال ٌُرجى برإه، الذٌن ال ٌُطٌمون الصٌام: لال رحمه 
وهذه الكفارة "، ولال رحمه هللا فً موضع آخر: (٘)"وٌجوز دفعه كله إلى مسكٌن واحد ... 

 . (2). وهللا تعالى أعلم(ٙ)"ٌجوز دفعها لواحد أو أكثر فً أول الشهر، أو وسطه، أو آخره...
الصٌام على المسن الذي ال ٌستطٌعه، أو على عدم وجوب  فمد اتفك العلماءوأما صوم المسن،  

ٌشك علٌه مشمة شدٌدة تجهده أو ٌتضرر منها بالهبلن أو فوات عضو من األعضاء، أو 
 .(1)بالمرض

 ولد نمل اإلجماع على ذلن عدد من العلماء، ومنهم:  
ن "وأجمعوا على أن للشٌخ الكبٌر والعجوز العاجزٌن ع فمال: -رحمه هللا تعالى- ابن المنذر -

 .(5)الصوم أن ٌفطروا"
"أجمع العلماء على أن للشٌخ الكبٌر والعجوز اللذٌن ال  فمال: -رحمه هللا تعالى- ابن عبد البر -

 .(ٓٔ)ٌطٌمان الصوم اإلفطار، ثم اختلفوا فً الواجب علٌهما"
الصٌام فمال: "وأما الشٌخ الكبٌر والعجوز اللذان ال ٌمدران على  -رحمه هللا تعالى- ابن رشد -

 .(ٔٔ)فإنهم أجمعوا على أن لهما أن ٌفطرا
الذي ال ٌستطٌع الصٌام أو ٌشك علٌه مشمة  استدل أهل العلم على جواز الفطر للمسن  

 والمعمول. (ٕ)واإلجماع (ٔ)واألثر (ٕٔ)شدٌدة بؤدلة من الكتاب

                                                             

 . ٕ٘ٓ-ٕٔٓ/٘ٔ،ٖٕٓ/٘ٔ( مجموع فتاوى ابن باز، ٔ)
. ]وأعضاء اللجنة  15ٔ – 2ٗٔ/ٓٔ، و 21ٔ/ٓٔ( مجموع فتاوى اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء، ٕ)

 هم: عبد هللا بن لعود، عبد هللا بن ؼدٌان، عبد الرزاق عفٌفً، عبد العزٌز بن عبد هللا ابن باز ربٌس اللجنة . 
 ،وتمدم. ٘ٓ٘ٗلبل الحدٌث رلم  دات ... أٌاماً معدو البخاري،كتاب التفسٌر،باب لول هللا تعالى: (ٖ)
 . ٕٕٓ/٘ٔ( مجمع فتاوى ابن باز، ٗ)
 . ٕ٘ٓ/٘ٔ( مجموع فتاوى ابن باز، ٘)
 . ٕٗٓ/٘ٔ( المرجع السابك، ٙ)
، والكافً البن لدامة، 1ٖ٘- ٖٗٙ/2( انظر: األعذار المبٌحة للفطر فً: المؽنً والشرح الكبٌر واإلنصاؾ، 2)
، وكتاب 1ٓٗ -5ٖٕ/ ٗ، والمؽنً البن لدامة، ٕٙٙ -ٕ٘ٓ/ ٔالبن تٌمٌة، ، وشرح العمدة، 2ٕٕ-ٕٕٕ/ٕ

، والروض المربع 5ٕٙ-15ٕ/ٗ، والروض المربع تحمٌك الطٌار وجماعة، ٓ٘ٗ – ٖ٘ٗ/ٗالفروع البن مفلح، 
،ومجموع فتاوى اللجنة 1ٕٔ- 2ٕٓ/ٕ٘، ومجموع فتاوى ابن تٌمٌة، 1ٖٗ- 2ٕٖ/ٖمع حاشٌة ابن لاسم، 

، ومجموع فتاوى الصٌام، جمع عبد الممصود، 2ٗٔ-5٘ٔ/ٖ، ونٌل األوطار للشوكانً، ٕٙٗ- 5ٗٔ/ٓٔالدابمة،
 -2٘، ومجالس شهر رمضان البن عثٌمٌن،ص 2ٕٗ-1ٔٔ/٘ٔ، ومجموع فتاوى ابن باز، 2ٖ٘- ٖٕٔ/ٔ
 . ٗٔٗ-5ٖٖ/ٙ، وجامع األصول البن األثٌر، ٖ٘ٙ-2ٖٗ/ٙ،والشرح الممتع البن عثٌمٌن،5٘
، والمدونة الكبرى: ٖٓ٘/ٕ، وفتح المدٌر: ٖ٘ٔ/ٔ، واالختٌار لتعلٌل المختار ٓٓٔ/ٖ المبسوط:( انظر: 1)
، والمجموع: ٕٖٖ/ٖ، والحاوي الكبٌر: 2ٖٙ/ٔ، وعمد الجواهر الثمٌنة: ٖٗٗ/ٔ، وبداٌة المجتهد ٕٓٔ/ٔ
 .5ٖٓ/ٕ، وكشاؾ المناع 1ٕٕ/ٔ، والمحرر: 5ٖ٘/ٗ، والمؽنً: ٙٙٗ/ٖ: ، والبٌان1ٕ٘/ٙ
 .2ٗ/ اإلجماع ص (5)
 .ٖٕٔ/ٓٔاالستذكار  (ٓٔ)
 .ٖٔ٘/ٔبداٌة المجتهد (ٔٔ)
 ( من األدلة فً الكتاب: ٕٔ)
 [.1ٕٙ]البمرة: }الَ ٌَُكلُِّؾ َّللّاُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسعََها ...{ لول هللا سبحانه وتعالى:    -ٔ



الصوم ولد صرح العلماء فً المذهبٌن الحنفً والشافعً على أن المسن الذي ٌشك علٌه   
 .(ٖ)ومع ذلن صام فإن صومه صحٌح وٌجزبه، وهو لٌاس مذهب المالكٌة والحنابلة

                                                                                                                                                                               

ٌِن ِمْن َحَرجٍ ...  ولوله تعالى:    -ٕ ٌْكُْم فًِ الّدِ  [.21]الحج: {}... َوَما َجعََل َعلَ
 [.1ٌُِ٘ٔرٌُد َّللّاُ بِكُُم اْلٌُْسَر َوالَ ٌُِرٌُد بِكُُم اْلعُْسَر ... {]البمرة: }... ولوله تعالى:    -ٖ

ال ٌكلؾ أحداً اإلتٌان بما ال ٌستطٌع من  -تعالى–أن هذه اآلٌات الكرٌمات تضمنت أن هللا  وجه االستدالل       
فً الدٌن، وأن هللا ٌرٌد بالمكلفٌن الٌسر وال ٌرٌد بهم العسر، فإذا كان المسن أنواع العبادات، وأن الحرج مرفوع 

ال ٌستطٌع الصٌام، أو ٌشك علٌه مشمة شدٌدة، فإنه ال ٌلزمه الصوم وال ٌجب علٌه بداللة هذه اآلٌات الكرٌمات، 
، وكشاؾ 2ٕٔ/ٓٔانظر: االستدالل بها فً: االستذكار  وؼٌرها من نصوص الكتاب والسنة التً تشابهها.)

 (.5ٖٓ/ٕالمناع 
ْن أٌََّاٍم أَُخَر َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَامُ   ..}-ٗ ةٌ ّمِ ِرٌضاً أَْو َعَلى َسفٍَر فَِعدَّ .{]البمرة:   ِمْسِكٌنٍ فََمن َكاَن ِمنكُم مَّ

ٔ1ٗ.] 
ولهم  ٌرات مختلفة فً معنى اآلٌة،استدل العلماء باآلٌة الكرٌمة على عدم وجوب الصٌام على المسن حسب تفس

 ثبلثة أوجه:
األول: أن الممصود باآلٌة الكرٌمة الذٌن ال ٌطٌمون الصوم، أي ال ٌستطٌعون الصوم فلهم اإلفطار وعلٌهم        

ولد جاءت نظابر لمثل هذا التمدٌر فً الكتاب الكرٌم كما فً لوله « ال»فدٌة طعام مسكٌن على تمدٌر حرؾ 
ٍء َعِلٌٌم {}...  تعالى: ًْ  أي لببل تضلوا، وكموله تعالى:[ 2ٙٔ]النساء: ٌُبٌَُِّن َّللّاُ لَكُْم أَن تَِضلُّواْ َوَّللّاُ بِكُّلِ َش

ًَ أَن تَِمٌَد بِِهْم ...{ ، وفتح ٓٓٔ/ٖالمبسوط أي لببل تمٌد بهم.)انظر: [، ٖٔ]األنبٌاء:}َوَجعَْلنَا فًِ اأْلَْرِض َرَواِس
 (.2ٖ٘، ٖٙ٘/ٕالمدٌر 
أن اآلٌة الكرٌمة على ظاهرها محكمة ولٌست بمنسوخة ولكنها خاصة بطابفة من الناس، فهً فً حك  ثانً:ال

 ً فتح الباري  ]انظر:الشٌخ الكبٌر والمرأة الكبٌرة ال ٌستطٌعان أن ٌصوما فٌفطران وٌطعمان عن كل ٌوم مسكٌنا
1/ٕ1 ،ٕ5]. 

لال ابن عباس رضً هللا عنهما فً تفسٌرها: "لٌست بمنسوخة هو الشٌخ الكبٌر والمرأة الكبٌرة ال        
أٌاماً »خرجه البخاري فً صحٌحه كتاب التفسٌر، باب  ٌستطٌعان أن ٌصوما فٌطعمان مكان كل ٌوم مسكٌناً")

 ً  (.٘ٓ٘ٗبرلم  1ٕ٘ص..« معدودات فمن كان منكم مرٌضا
أن اآلٌة الكرٌمة تدل على جواز الفطر لمن ٌستطٌع الصوم مع المشمة؛ ألن الطالة هً أن ٌمدر  الثالث:       

.)انظر: اإلنسان على الشًء مع الشدة والمشمة، فمن كان ٌمدر على الصوم مع المشمة الشدٌدة ٌجوز له الفطر
 (.5٘/ٕلؤللوسً ، وتفسٌر روح المعانً 1/ٓٔاالستذكار 

 ( أما اآلثار: ٔ)
لما كبر  -رضً هللا عنه  – أن أنس بن مالن -رحمهما هللا تعالى-ما رواه الحسن البصري وإبراهٌم النخعً 

أخرجه البخاري معلماً فً كتاب التفسٌر باب   أطعم عن كل ٌوم مسكٌناً خبزاً ولحماً وأفطر، عاماً أو عامٌن".)
ً معدودات فمن كان » وأخرجه ابن أبً شٌبة فً  ٘ٓ٘ٗلبل حدٌث رلم « منكم مرٌضاً أو على سفر...أٌاما

الخبر بذلن عن أنس صحٌح متصل رواه : »-رحمه هللا تعالى-. لال ابن عبد البر 2ٕٕٔٔبرلم  2ٕ/ٖمصنفه 
ر ، ولال الحافظ ابن حجٕٕٔ/ٓٔاالستذكار« حماد بن زٌد، وحماد بن مسلمة، ومعمر بن راشد عن ثابت البنانً

وروى عبد بن حمٌد من طرٌك النضر بن أنس عن أنس أنه أفطر فً رمضان وكان لد : »-رحمه هللا تعالى-
ً كل ٌوم، وروٌناه فً فوابد دمحم بن هشام ابن مبلس عن مروان عن معاوٌة عن حمٌد لال:  كبر، فؤطعم مسكٌنا

ال، فلما عرؾ أنه ال ٌطٌك  ضعؾ أنس عن الصوم عام توفً فسؤلت ابنه عمر بن أنس: أطاق الصوم؟ لال:
 (.1ٕ/1فتح الباري «. المضاء أمر بجفان من خبز ولحم فؤطعم العدة أو أكثر

 فً تفسٌر اآلٌة }وعلى الذٌن ٌطٌمونه{. -رضً هللا عنهما-ما ثبت من لول ابن عباس     -ٙ
ن كل ٌوم "هو الشٌخ الكبٌر والمرأة الكبٌرة ال ٌستطٌعان أن ٌصوما فٌطعمان مكا فمال:       
 (.٘ٓ٘ٗ]البخاري،كتاب التفسٌر،باب "أٌََّاماً َمْعدُوَداٍت..." اآلٌة،برلم مسكٌناً")
 (.5ٕ/1فتح الباري وجه االستدالل: أن أنساً وابن عباس رضً هللا عنهم ٌرٌان جواز الفطر للمسن)       
علٌه ذلن مشمة شدٌدة ؼٌر واحد نمل اإلجماع على جواز الفطر للمسن الذي ال ٌستطٌع الصوم أو ٌشك لد (وٕ)

بداٌة وابن رشد) (،ٓٗمراتب اإلجماع ص /)وابن حزم (،ٖٕٔ/ٓٔاالستذكار )من العلماء، ومنهم ابن عبد البر
 (.2ٗاإلجماع ص/وابن المنذر) (،ٖٔ٘/ٔالمجتهد 

أن كبٌر السن الذي ال ٌستطٌع الصوم أو ٌشك علٌه ذلن ال سبٌل له إال الفطر لرفع الحرج والمشمة  -1
 (.ٔٓ٘/ٕالبحر الرابك عنه)
، واالستذكار 1ٕ٘/ٙ، والمجموع ٕٖٖ/ٖالكبٌر ، والحاوي ٖٙ٘/ٕ، والعناٌة ٓٓٔ/ٖالمبسوط ( انظر: ٖ)
 .ٖٔٙ/ٕ، وشرح الزركشً على مختصر الخرلً 1ٖ/ٓٔ
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: "وأما الشٌخ الكبٌر الذي ال ٌطٌك الصوم فإنه ٌفطر -رحمه هللا تعالى- لال السرخسً  
وٌطعم عن كل ٌوم نصؾ صاع من حنطة... ولنا أن الصوم لد لزمه لشهود الشهر، حتى لو 

 .(ٔ)مإدٌاً للفرض"تحمل المشمة وصام كان 
الصوم  –أي المسن  –: "واتفموا على أنه لو تكلؾ -رحمه هللا تعالى- ولال النووي  

 .(ٕ)فصام فبل فدٌة، والعجوز كالشٌخ فً جمٌع هذا، وهو إجماع"
وهو ممتضى مذهب المالكٌة ولٌاسه فً مسؤلة صوم المرٌض الذي ٌشك علٌه الصوم   

 وٌصوم.
: "أن المرٌض الحامل على نفسه إذا صام فإن ذلن -ه هللا تعالىرحم- لال ابن عبد البر  

 .(ٖ)ٌجزئ عنه، فدل ذلن أنه رخصة له"
فً المرٌض، وٌماس علٌه المسن الذي ٌتحمل المشمة وٌصوم بجامع ولوع  فهذا لولهم  

المشمة والجهد وتحمل ذلن فً الكل، وهو كذلن مفهوم مذهبهم فً المسن الذي ٌشك علٌه الصوم 
 له أن ٌفطر.أن 
: "وأما الشٌخ الكبٌر والعجوز اللذان ال ٌمدران على -رحمه هللا تعالى- لال ابن رشد  

 .(ٗ)الصٌام فإنهم أجمعوا على أن لهما أن ٌفطرا"
ٌدل على أنهم ال ٌوجبون اإلفطار علٌهما، وبناء علٌه « أن لهما أن ٌفطرا» فمولهم:  

 فالصوم ٌكون جابزاً إذن.
ً لٌاس مذهب الحنابلة فً المرٌض؛ إذ إنهم ٌرون أن المرٌض الذي وهذا المول أ   ٌضا

 .(٘)ٌجوز له الفطر لو تكلؾ وصام فإن صومه ٌجزبه، وٌسمط عنه الفرض مع الكراهٌة
: "فإن تحمل المرٌض وصام مع هذا، فمد فعل مكروهاً، -رحمه هللا تعالى- لال ابن لدامة  

ولبول رخصته، وٌصح صومه  -تعالى–خفٌؾ هللا لما ٌتضمنه من اإلضرار بنفسه، وتركه ت

 .(ٙ)وٌجزبه"
فً صحة صٌام المسن  ال خبلؾ بٌن المذاهب األربعة وبناء على هذا، ٌمكن المول أنه  

 الذي ٌجوز له الفطر بسبب المشمة وإجزابه مع الكراهة عند الحنابلة خاصة.
الفطر بسبب المشمة، وأن الذي ٌجوز له  استدل أهل العلم لمولهم بصحة صٌام المسن  

 ذلن ٌجزبه بما ٌؤتً:
أن الصوم فً هذه الحالة واجب على المسن، وجواز الفطر له إنما كان لرفع الحرج، فإذا     -ٔ

 .(2)تحمل وأتى بالواجب فمد أخذ بالعزٌمة وترن الرخصة، فٌجوز له ذلن وٌجزبه
 .(1)الجمعة إذا حضرها أنه ٌجزبه الصوم وٌصح منه كالمرٌض الذي ٌباح له ترن    -ٕ
أنه ٌجزبه الصوم وٌصح منه كما تجزئ الصبلة لابماً للمعذور الذي تجوز له الصبلة     -ٖ

 .(5)لاعداً، وٌتكلؾ وٌصلً لابما
لجواز الصٌام للمرٌض  -رحمه هللا تعالى-وهذان الدلٌبلن األخٌران ذكرهما ابن لدامة   

ل بهما هنا بجامع تحمل المشمة فً كبل الحالٌن، وإجزابه له مع تحمل المشمة، وٌصح االستدال
ولكون ترن الجمعة، والمٌام، والصٌام رخصة فً جمٌع هذه الحاالت، واإلتٌان بها عزٌمة. وهللا 

 أعلم.

                                                             

 .ٓٓٔ/ٖالمبسوط (ٔ)
 .1ٕ٘/ٙالمجموع (ٕ)
 .1ٖ/ٓٔاالستذكار (ٖ)
 .ٖٔ٘/ٔبداٌة المجتهد (ٗ)
 .ٖٔٙ/ٕ، وشرح الزركشً على مختصر الخرلً ٗٓٗ/ٗالمؽنً (انظر: ٘)
 .ٗٓٗ/ٗ(المؽنً: ٙ)
 .ٗٓٗ/ٗوالمؽنً  1ٖ/ٓٔ، واالستذكار ٖٙ٘/ٕ، والعناٌة ٓٓٔ/ٖالمبسوط  (انظر: 2)
 .ٗٓٗ/ٗالمؽنً (انظر: 1)
 .ٕٕ٘/ٕ، والكافً البن لدامة ٗٓٗ/ٗالمؽنً ( انظر: 5)



 وفً سإال هل الصوم أفضل للمسن أم الفطر؟  
ٌه نمول بؤن العلماء أجمعوا على جواز الفطر للمسن الذي ال ٌستطٌع الصوم أو ٌشك عل  

ذلن مشمة شدٌدة، وعُرؾ أنه ال خبلؾ بٌنهم فً صحة صٌامه مع تحمل المشمة، وأن ذلن 
 ٌجزبه، ولكن هل الصوم أفضل له أم الفطر؟

فٌما -لم أجد للعلماء فً المذاهب األربعة لوالً فً هذه المسؤلة المتعلمة بالمسن خاصة   
 والمسافر. ولكنهم اختلفوا فً األفضلٌة بالنسبة للمرٌض -اطلعت علٌه

والمسن الذي ٌشك علٌه الصٌام ٌؤخذ حكمهما بجامع المشمة والجهد؛ وعلٌه ٌمكن لٌاس   
مسؤلتنا على ما ذكروه فٌهما، ولد اختلفوا فً بٌان األفضلٌة بالنسبة للمسافر والمرٌض على 

 ثبلثة ألوال:
نابلة مع كراهٌة ، وهو لول الح(ٕ)أن الفطر أفضل، وإلى هذا ذهب الشافعٌة :(ٔ)المول األول
 .(ٖ)الصوم

 .(ٕ)، والمالكٌة(ٔ)أن الصوم أفضل لهما، وإلى هذا ذهب الحنفٌة :(ٗ)المول الثانً

                                                             

 باألدلة اآلتٌة : استدل أصحاب المول األول(ٔ)
 .[1٘ٔالبمرة اآلٌة رلم  اْلعُْسَر ... {]}... ٌُِرٌُد َّللّاُ بِكُُم اْلٌُْسَر َوالَ ٌُِرٌُد بِكُُم   لوله تعالى:   -ٔ

 .(ٕٖ/ٖ، ومعونة أولى النهً 1ٓٗ/ٗالمؽنً  )وجه االستدالل: أن الفطر أٌسر فكان أفضل
إن هللا ٌحب أن تإتى رخصه كما ٌكره أن تإتى » لال: -ملسو هيلع هللا ىلص   - رضً هللا عنهما أن النبً-حدٌث ابن عمر     -ٕ

من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما، وابن  1ٙٙ٘برلم:  1ٓٔ/ٕأخرجه اإلمام أحمد فً مسنده  «)معصٌته
كما »ولفظه  2ٕٕٗبرلم:  ٔ٘ٗ/ٙ، وابن حبان برلم «كما ٌحب أن تترن معصٌته»ولفظه  2ٕٕٓخزٌمة برلم 
، والطبرانً فً 55ٔ٘برلم:  ٓٗٔ/ٖ، وخرجه البٌهمً فً الكبرى: ٖٗ٘برلم:  5ٙ/ٕ« ن تإتى عزابمهٌحب أ
رواه أحمد ورجاله رجال الصحٌح والبزار »، لال الهٌثمً فً مجمع الزوابد: ٖٓٓٓٔبرلم  1ٗ/ٓٔالكبٌر: 

د اإلمام أحمد برلم ، وصحح إسناده أحمد شاكر فً تحمٌمه لمسنٕٙٔ/ٕ« والطبرانً فً األوسط وإسناده حسن
 (.12ٖ٘و 1ٙٙ٘

وجه االستدالل: أن إتٌان رخص هللا تعالى مرؼٌَّب فٌها، والفطر فً حالة المرض من رخصه تعالى فكان 
 (ٖٔٙ/ٕانظر: شرح الزركشً على مختصر الخرلً  أفضل.)

، ٗٓٗ/ٗلمؽنً اأن الصوم مع المرض وتحمل المشمة فٌه إضرار بالنفس، ولذا كان الفطر أفضل.)انظر:    -ٖ
 (.ٖٔٙ/ٕوشرح الزركشً على مختصر الخرلً 

ورخصته، فكان الفطر  -تعالى–أن فً صٌام المرٌض مع جواز الفطر له وتحمل المشمة، ترن لتخفٌؾ هللا    -ٗ
 .(ٖٕٙ/ٕ، وشرح الزركشً على مختصر بالخرلً ٗٓٗ/ٗالمؽنً  .)أفضل
 .ٕٔٙ/ٙ، والمجموع ٖٗٓ/ٖالحاوي ( انظر: ٕ)
 .ٖٔٙ/ٕ، وشرح الزركشً على مختصر الخرلً ٗٓٗ/ٗالمؽنً ( انظر: ٖ)
 المابلون بؤفضلٌة الصوم باألدلة اآلتٌة: استدل أصحاب المول الثانً(ٗ)
ْن أٌََّاٍم أَُخَر َوَعَلى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم }... فََمن  لوله تعالى:   -ٔ ةٌ ّمِ ً أَْو َعلَى َسَفٍر فَِعدَّ ِرٌضا َكاَن ِمنكُم مَّ

ٌٌْر لَّكُْم إِن كُنتُْم تَْعلَُموَن {] ٌٌْر لَّهُ َوأَن تَُصوُمواْ َخ ٌْراً فَُهَو َخ َع َخ  .[1ٗٔالبمرة اآلٌة رلم   ِمْسِكٌٍن فََمن تََطوَّ

ٌٌْر لَّكُمْ  } وجه االستدالل: أن هللا تعالى لال: فبٌن أن الصٌام خٌر لمن ٌمدر علٌه دون  { َوأَن تَُصوُمواْ َخ
 (.ٖٔ٘/ٕ، وفتح المدٌر البن الهمام 5ٕٓ/ٕالجامع ألحكام المرآن مشمة)انظر: 

كم عام لمن ٌطٌك الصٌام؛ بؤن اآلٌة محمولة على أنها منسوخة، وأن هذا الح وٌمكن أن ٌنالش وجه االستدالل:
فهو مخٌر بٌن الصٌام أو الفطر مع الفدٌة ثم نسخ الحكم، أو أنه محمول على عدم وجود المشمة المبٌحة وهذا 

 خارج النزاع إذ إن مسؤلتنا فً المسن الذي شك علٌه الصوم.
رضً هللا  – ل هللالال: كنا نؽزو مع رسو    -رضً هللا عنه  –  ما ثبت من حدٌث أبً سعٌد الخدري    -ٕ

فً رمضان فمنا الصابم ومنا المفطر، فبل ٌجد الصابم على المفطر، وال المفطر على الصابم، ٌرون     -عنه 
أخرجه مسلم فً كتاب  «)أن من وجد لوة فصام فإن ذلن حسن، وٌرون أن من وجد ضعفاً فؤفطر فإن ذلن حسن

 (.ٙٔٔٔبرلم:  ٖٖٗافر فً ؼٌر معصٌة: الصٌام، باب جواز الصوم والفطر فً شهر رمضان للمس
وهذا صرٌح فً ترجٌح مذهب األكثرٌن، وهو تفضٌل الصوم : »-رحمه هللا تعالى- لال النووي وجه االستدالل:

 (.ٕٓ٘/ٗصحٌح مسلم بشرح النووي  «)عن إطالة ببل ضرر وال مشمة ظاهرة
من أفطر » عن الصوم فً السفر فمال:    - ملسو هيلع هللا ىلص –لال سبل رسول هللا     -رضً هللا عنه  – حدٌث أنس   -ٖ

، 2ٖٕٓبرلم:  5ٕٔ – 5ٕٓ/ٙأخرجه الممدسً: األحادٌث المختارة:  «)فرخصة ومن صام فالصوم أفضل

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3508#_edn40
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3508#_edn44


 .(ٗ)استواء األمرٌن الفطر والصوم وإلى هذا ذهب بعض العلماء :(ٖ)المول الثالث
وهذا ٌمتضً أن ٌكون لهم فً المسن هذه األلوال الثبلثة بجامع أن الفطر فً الحاالت   

 الثبلثة رخصة، وبجامع وجود المشمة فٌهما كما سبك بٌانه.
هو المول األول المابل بؤن الفطر أفضل ألنه األٌسر  -وهللا تعالى أعلم-ولعل الراجح   

للمسن حال تحمك المشمة نظراً لمواعد الشرٌعة العامة ومماصدها فً التٌسٌر ورفع الحرج وإذا 
 .فالصٌام فً حمه أفضل ألدلة المول الثانً كانت المشمة ٌتحملها المسن وال تضره

وتجدر اإلشارة بؤن المفتً فً مسؤلٍة ما، تستدعً مزٌد خبرة واختصاص، ال عبللة بها   
بالعلم الشرعً فً الؽالب، وإنما بالعلم التجرٌبً، أو الفنً، أو المهنً، ونحو ذلن، هو بمثابة 

 .ارة أهل الفن والمعرفةالماضً فً األحكام، ٌلزمه الرجوع للخبراء، واستش

                                                                                                                                                                               

الصواب فً هذا الحدٌث -: »رحمه هللا تعالى–، لال األلبانً ٘ٓ٘/1، وكنز العمال «إسناده صحٌح: »ولال
 (.5ٖٕمرفوعاً، سلسلة األحادٌث الضعٌفة برلم الولؾ وأنه شاذ ضعٌؾ 

بؤن الحدٌث دل على أن األفضل الصٌام لكونه عزٌمة والفطر رخصة فاإلتٌان بالعزٌمة أفضل  وجه االستدالل:
، ٖ٘ٓ/ٖ، والحاوي الكبٌر 1ٗٔ/5، وإعبلء السنن ٕٓ٘/ٗانظر: صحٌح مسلم بشرح النووي  من الرخصة.)
 (.ٖٔ٘/ٕوفتح المدٌر 
َص للمسافر الفطر والعلة فً الفطر  ن ٌنالش وجه االستدالل:وٌمكن أ بؤن الحدٌث ورد حال السفر، وأنه ُرّخِ

للمسافر هً: السفر ولٌست المشمة، ولذا استوى األمران من حٌث إباحة الفطر والصوم وترجح الصوم إما 
فهً الفطر للمسن لوجود المشمة لكونه العزٌمة أو لتحمك الموة وعدم الحاجة للفطر وهً المشمة، أما مسؤلتنا 

فالعلة هً المشمة ولد وجد ذلن فكان األفضل لـه الفطر لكونه األٌسر المباح لـه لما سبك من أدلة المول األول 
عن     -ملسو هيلع هللا ىلص  –كما أن المشمة إذا تحممت للمسافر فالفطر أفضل لما ثبت من أحادٌث صحٌحة نهى فٌها النبً 

أخرجه البخاري: كتاب: الصوم، باب:  )«لٌس من البر الصوم فً السفر»    -ملسو هيلع هللا ىلص  –سفر كموله الصٌام فً ال
، ومسلم: 5ٗٙٔبرلم:  :«5ٖٙ صوم فً السفرلٌس من البر ال: »لمن ظل علٌه واشتد الحر - ملسو هيلع هللا ىلص - لول النبً

كتاب: الصٌام، باب: جواز الصوم والفطر فً شهر رمضان للمسافر فً ؼٌر معصٌة إذا كان سفره مرحلتٌن 
 ولكن كل هذا ورد فً السفر ولٌس فً المرٌض وكبٌر السن. ،(٘ٔٔٔبرلم:  ٕٖٗفؤكثر: 
فً ؼٌره، ورمضان أفضل الولتٌن فكان الصٌام أفضل أن المرٌض والمسافر إما أن ٌصوما فً رمضان أو  -ٗ

 .(5ٗٗ/ٕ، والبحر الرابك ٖٔ٘/ٕفتح المدٌر  انظر:)من الفطر
صٌام عزٌمة واإلتٌان بالعزٌمة أن الفطر بالنسبة للمرٌض والمسافر رخصة شرعت لرفع الحرج عنه، وال   -٘

 .(ٖ٘ٗ/ٔ، وبداٌة المجتهد ٖٔ٘/ٕفتح المدٌر  أفضل من الرخصة فكان الصٌام أفضل.)انظر: 
 (.ٕٔٙ/ٙالمجموع أن فً الصوم إبراء للذمة، وبالفطر تبمى الذمة مشؽولة.)انظر:    -ٙ

 وٌمكن أن تنالش األدلة العملٌة بما ٌلً:
به حال العذر بالسفر أو المرض الموجب للمضاء عند اإللامة والشفاء أما مسؤلتنا أما الدلٌل األول فٌسلم    -ٔ

فهً للمسن الذي سٌنتمل للبدل وهو اإلطعام فبل لضاء علٌه فهو فً كل ٌوم ٌزداد مرضه وضعفه وال ٌرجى 
 شفاإه فً الؽالب.

أفضل لكون الصٌام مع المشمة ٌلحك أما الدلٌل الثانً فبل ٌسلم به بل االتٌان بالرخصة عند تحمك موجبها    -ٕ
 ضرراً بالمسن الضعٌؾ.

 أما الدلٌل الثالث فإن المسن إذا افطر ال تكون ذمته مشؽولة إذا أطعم عن كل ٌوم مسكٌناً.  -ٖ
 .5ٗٗ/ٕ، والبحر الرابك ٖٔ٘/ٕفتح المدٌر (ٔ)
 .25/ٓٔ، واالستذكار ٕٔٓ/ٔالمدونة الكبرى (ٕ)
المابلون باستواء األمرٌن بما ثبت من حدٌث أم المإمنٌن عابشة رضً هللا عنها  واستدل أصحاب المول الثالث(ٖ)

إن شبت فصم وإن شبت » عن الصٌام فً السفر فمال:    -ملسو هيلع هللا ىلص  –أن حمزة بن عمرو األسلمً سؤل رسول هللا 
، ومسلم فً 5ٖٗٔم: برل 5ٖٙأخرجه البخاري: كتاب: الصوم، باب: الصوم فً السفر واإلفطار:  «.)فؤفطر

 .(ٕٔٔٔورلمه  ٖٗٗكتاب الصٌام، باب جواز الصوم والفطر ص
 (.ٖٙٗ/ٔبداٌة المجتهد   خٌره بٌن األمرٌن فدل على استوابهما.)    -ملسو هيلع هللا ىلص  –وجه االستدالل: أن رسول هللا 

ة والعذر الظاهر المبٌح للفطر أما وٌمكن أن ٌنالش وجه االستدالل بؤن هذا التخٌٌر إنما هو عند عدم وجود المشم
 إذا تحممت المشمة فالفطر أفضل.

 .، ولم ٌنسبه إلى أحدٖ٘ٗ/ٔذكره ابن رشد فً بداٌة المجتهد (ٗ)
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[، فبل ٌخبر المرء بحمٌمة األمر، وبواطنه ٗٔلال تعالى: }َواَل ٌُنَِبّبَُن ِمثُْل َخبٌٍِر{]فاطر:  
وؼوامضه، مثل من هو عالم بدلابمه، بصٌر بتفاصٌله، ومن كانت هذه حاله وجب الرجوع إلٌه 

 .صولفً ذلن، فالحكم على الشًء فرع عن تصوره، كما هو ممرر فً األ
إلى ؼٌره؛ ألن لكل جنٍس ونوعٍ: أهل  (ٕ)فً التموٌم (ٔ)لال الماوردي: "ٌرجع الحاكم  

خبرةٍ، وهم أعلم بمٌمته من ؼٌرهم"
(ٖ). 

وعمد ابن فرحون فً تبصرة الحكام باباً فً المضاء بمول أهل المعرفة، ولال: "وٌجب   
الطرابلسً الحنفً فً معٌن ، وتبعه على ذلن (ٗ)الرجوع إلى لول أهل البصر والمعرفة"

 .(٘)الحكام
 .ومما ٌشهد لذلن فً السنة؛ اعتبار لول المابؾ لخبرته وعلمه بهذا الفن  

ٌمول ابن المٌم معلماً على االستناد إلى المافة: "والمٌاس وأصول الشرٌعة تشهد للمافة؛ ألن المول 
اً؛ فوجب اعتباره، كنمد النالد، بها حكٌم ٌستند إلى دْرن أموٍر خفٌة وظاهرة، توجب للنفس سكون

 .(ٙ)وتموٌم الممّوم"
رر فتوًى، أو ٌصدر حكماً فتبٌن مما تمدم أن المفتً فً بعض المسابل، ال ٌستطٌع أن ٌح  

 .بدون تصور المسؤلة، وإفادة أهل االختصاص له فً ذلن شرعٌاً،
حصل أٌضاً من تنّوع ومن ذلن ما طرأ فً الطب الحدٌث، من كثٌر من األدوٌة والعمالٌر، وما 

لؤلمراض وتجددها، وتفاوت أحوالها من حٌث الخطورة والتوسط واالعتدال، مما ال ٌمكن معها 
 .إصدار وصٍؾ منضبٍط لها من ؼٌر األطباء المتخصصٌن فً هذه المجاالت

ولد ذهب كثٌر من الباحثٌن المعاصرٌن، إلى أن األمر فً ذلن ٌعود لتمدٌر الطبٌب   
ً إجمالٌة، أو أُطراً عامةورأٌه، فً  ، وهذا حك، ال (2)كثٌر من الحاالت، مهما أصدرنا أحكاما

ٌنبؽً أن ٌكون مجاالً للخبلؾ علٌه، فالحكم على المرٌض بؤن الصوم ٌضره، أو ٌإثر فٌه؛ 

 .ٌحتاج إلى طبٌب عالج ذات المرٌض، وتابع حالته التً هو علٌها، فتلن لضاٌا أعٌان وأفراد
ثٌن األطباء، بعد أن فّصل أحوال مرٌض السكري مع الصٌام: "وبصفة عامة، فإن ٌمول أحد الباح

السماح بالصٌام أو عدمه، إضافة إلى تنظٌم الدواء وأولات تناوله، ٌعود إلى الطبٌب المعالج 
 .(1)دون ؼٌره

ولال بعد أن تحدث عن حال الحامل والمرضع مع الصٌام: "ال ٌمكن إطبلق لول حاسم   
وامل والمرضعات، بحٌث نمول: إن هنان حامل أو مرضع تستطٌع الصٌام، على كل الح

 .(5)وأخرى ال تمدر علٌه"
ولال فً خاتمة جزلة لبحثه: "إن تمرٌر إمكانٌة الصٌام أو عدمه لٌس باألمر السهل، وال   

ٌمكن تمرٌر لواعد عامة لجمٌع المرضى، بل ٌنبؽً بحث كل مرٌض على حدة، وال ٌتٌّسر ذلن 
 .(ٓٔ)إال للطبٌب المسلم المختص" األمر

                                                             

 .أي: الماضً، ومثله: المفتً(ٔ)
 .وؼٌره، مما ٌحتاج فٌه إلى خبٌر وعالم به(ٕ)
 (.ٕٔٓ/ٙٔالحاوي )(ٖ)
 .2ٕ/ٕ( انظر: تبصرة االحكام:ٗ)
 .ٖٓٔمعٌن األحكام: ( انظر: ٘)
 (.5ٕٔالطرق الحكمٌة )ص(ٙ)
(. وكان مفتً الدٌار ٖٔٗ، 1ٕٔ، 1ٕٓ، 2ٕ٘، 1٘ٔ/ٌٕنظر: مجلة مجمع الفمه اإلسبلمً، العدد العاشر )(2)

هـ(، ممن ٌرجع إلى 15ٖٔالسعودٌة، وربٌس لضاتها، سماحة الشٌخ دمحم بن إبراهٌم آل الشٌخ رحمه هللا )ت 
بل وٌنمض أحكام من دونه من المضاة، مستنداً إلى رأي األطباء. ٌراجع: فتاوى الشٌخ  أهل الخبرة من األطباء،

 (.ٕٕ٘-ٖٕٕ/ٔٔدمحم بن إبراهٌم )
( بحث د.حسان شمسً باشا، وكذلن كتابه: الدلٌل 2ٕ٘/ٌٕنظر: مجلة مجمع الفمه اإلسبلمً، العدد العاشر )(1)

 (.5ٓالطبً والفمهً للمرٌض فً شهر الصٌام )ص
 .( السابك1ٕٓ/ٕ: مجلة مجمع الفمه اإلسبلمً، العدد العاشر )ٌنظر(5)
 .( السابك1ٕٔ/ٌٕنظر: مجلة مجمع الفمه اإلسبلمً، العدد العاشر )(ٓٔ)



 .وكل ما تمدم ٌؤّكد شؤن الرجوع إلى الطبٌب، واعتبار لوله، واالستناد إلى رأٌه واجتهاده
إال أن ذلن لٌس حكماً مطلماً، بل ال بد من توافر شروط، إذا لامت فً الطبٌب، وجب الرجوع 

 :له، منها
 .الصدق واألمانة-ٔ
 .الحذق والمهارة-ٕ
  .(ٔ) اإلسبلم-ٖ
 .ٕ()الذكورة-ٗ
 .(ٖ)العدد-٘
 .: هل )الخبرة( من باب الشهادة أم الرواٌة؟(ٗ)ومنشؤ الخبلؾ فً المسابل المتمدمة  

فمن ذهب إلى أنها من باب الشهادة اشترط لها اإلسبلم، والذكورٌة، والعدد اثنٌن، ولال  -    
 .(٘)بهذا بعض العلماء

ومن رأى أنها من باب الرواٌة، أجاز االستفادة بخبرة الكافر، والمرأة، واكتفى بواحد. وهو  -    
 .(1)، وذهب إلٌه جمٌع من العلماء المعاصرٌن(2)، وبعض المالكٌة(ٙ)اختٌار آخرٌن، كابن المٌم

وفٌما ٌظهر أن الشرطٌن األولٌن كافٌان، وهما الصدق واألمانة، والحذق والمهارة، وال   
ضٌر بعد ذلن كونه كافراً، أو امرأة، أو واحداً، وما من شن أن الطبٌب المسلم أفضل، واتفاق ٌ

 .طبٌبٌن أبلػ من الواحد، وأبعد عن الؽلط والوهم
وال ٌخفى ما فً اشتراط هذه الشروط مجتمعة، من ضٌك وعنت، ال ٌموى علٌه كثٌٌر   

وٌبٌن لهم الحكم البلبك بحالتهم  من المفتٌن، فضبلً عن المرضى المحتاجٌن لمن ٌرشدهم،
المرضٌة، وكٌؾ نطالبهم وهم على هذه الحال من الضعؾ، بطبٌبٌن رجلٌن مسلمٌن، مع ما هو 
معلوم من انتشار مهنة الطب والتمرٌض بٌن النساء، وندرة توافر طبٌبٌن ٌعاٌنان حالة واحدة 

 .من المرضى
افر، فً ظرٍؾ حالن، وأمٍر عصٌب، ولم ٌمنعه كفره، من فهذا النبً ملسو هيلع هللا ىلص استعان بخبٌٍر ك  

 .االستعانة به، والوثوق برأٌه، وذلن عندما هاجر من مكة إلى المدٌنة
فمد أخرج البخاري من حدٌث عابشة رضً هللا عنها: "أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص، ومعه أبو بكر،   

داٌة، وهو على دٌن كفار لرٌش، فؤِمنَاه؛ فدفعا استؤجر رجبًل هادٌاً خّرٌتاً، والخرٌت: الماهر باله
 .(5)إلٌه راحلتٌهما، فؤخذ بهم أسفل مكة، وهو طرٌك الساحل"

                                                             

 .ولٌل: ال ٌشترط أن ٌكون مسلماً، فٌجوز ولو كان كافراً (ٔ)
 .ولٌل: ال تشترط الذكورة، فتكفً الطبٌبة(ٕ)
 .الواحدولٌل: ال ٌشترط العدد، فٌكفً فٌه (ٖ)
 :(، حٌث جعل الخبر ثبلثة ألسام2ٔ-ٗ/ٔنظر تحرٌٌر لهذه المسؤلة، فً أول فرٍق من كتاب الفروق للمرافً )(ٗ)
 .رواٌة محضة؛ كاألحادٌث النبوٌة-ٔ
 .شهادة محضة؛ كإخبار الشهود عن الحموق-ٕ
بعض الخبراء، وسبب مركب من الشهادة والرواٌة. وجعل تحت المسم الثالث عدداً من الصور، منها    -ٖ

 .الخبلؾ فٌها هذا التركٌب
(. وتخففوا من هذه 2ٕٗ-2ٖٕ/ٗٔ(، المؽنً )2ٔٔ( وتبعه فً معٌن الحكام )صٕٔ/ٌٕنظر: تبصرة الحكام )(٘)

 .الشروط عند الضرورة
 (.1ٕٔالطرق الحكمٌة )ص(ٙ)
وفّرع تحته جملة من الصور، عمد ابن فرحون باباً فً المضاء بمول رجل بانفراده، وما ٌجري مجرى ذلن، (2)

 (.ٖٕ٘-5ٕٕ/ٔمنهم بعض الخبراء )كالطبٌب، والمترجم، والخارص، والمبلح...(. ٌنظر: تبصرة الحكام )
( واالستدالل اآلتً بحدٌث البخاري منه، وهو 5ٕٖ/ٙكالشٌخ دمحم بن عثٌمٌن رحمه هللا فً الشرح الممتع )(1)

ز رحمه هللا، واللجنة الدابمة للفتوى، وهٌبة كبار العلماء فً ظاهر اختٌار سماحة الشٌخ عبد العزٌز بن با
السعودٌة فً لراٍر لها، ونصت فً أحد مضامٌنه، على االستناد على خبر طبٌب أمٌن حاذق، فً إمكانٌة الصٌام 

 .(. ولم تذكر ؼٌره من لٌود5ٕٙ/٘ٔمن عدمه. ٌنظر: فتاوى ابن باز )
ى أن ذلن إنما جاز للضرورة، حٌث بّوب فمال: )باٌب: استبجار (. وتبوٌب البخاري ٌدل علٖٕٕٙرلم )(5)

 المشركٌن عند الضرورة، أو إذا لم ٌوجد أهل اإلسبلم، وعامل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌهود خٌبر(.



 وٌظهر من الحدٌث، أهمٌة شرطً: )الصدق واألمانة، والحذق والمهارة(.   
بمً أن ٌُضاؾ هنا، أن الطبٌب ٌمكن له مع إنارة الطرٌك للمفتً؛ أن ٌرشد المرٌض   

خص الشرعٌة، ما ٌإّهله لذلن، فمن بنفسه، إذا  كان لدٌه من العلم الشرعً فً مجال الصٌام والرُّ
المتمرر عند المحممٌن من أهل العلم جواز تجزإ االجتهاد، وال شن أن إسناد الحكم الشرعً إلى 
أهله أولى، ُمكتفٌن من أهل الطب والتطبٌب؛ تبصٌَر المفتٌن والفمهاء، بما ٌحتاجونه من دلابك 

 .هنة الطبٌة وتفاصٌلها، فً الحاالت المرضٌة التً تتطلب بٌان حكم فمهً، أو فتوى شرعٌةالم
وإنما لصدت من هذه اإلضافة؛ لفت انتباه الباحثٌن، وأنظار المجتهدٌن، إلى أن ثمة   

حاالت لد تضٌك على المرٌض المستفتً، وال ٌجد أمامه من خٌار سوى استفتاء الخبٌر، وهو 
وهذا ٌجعل التبعة على األطباء الفضبلء أكبر، فً سعٌهم إلى التفمه فً شرع  الطبٌب المختص،

 .هللا تعالى، ما ٌكفً تؤهٌلهم لذلن، ُمستشعرٌن مكانتهم، وحاجة الناس لهم
 : ثَانًٌِا : الس فَرُ 

   ًَ السُّْفر جمع سافر، والمسافرون جمع مسافر، والسفر والمسافرون،بمعنًى. وسُّمِ
مسافراً؛ لكشفه لناع الكّنِ عن وجهه، ومنازل الحضر عن مكانه،ومنزل الخفض عن المسافر 

ًَ السفر سفراً؛ألنه ٌسفر عن وجوه المسافرٌن  نفسه، وبروزه إلى األرض الفضاء،وسُّمِ
 .  (ٔ)وأخبللهم، فٌُظِهر ما كان خافٌاً منها

ًَ بذلن؛ ألنه ٌسفر عن أخبلق   الرجال،ومنه  فظهر أن السفر:لطع المسافة، سُّمِ
لولهم:سفرت المرأة عن وجهها:إذا أظهرته،والسفر:هو الخروج عن عمارة موطن اإللامة لاصداً 

مكاناً ٌبعد مسافة ٌصحُّ فٌها لصر الصبلة
(ٕ) . 

 ولٌل: السفر لؽة: لطع المسافة.   
وشرعاً: هو الخروج على لصد مسٌرة ثبلثة أٌام ولٌالٌها فما فولها بسٌر اإلبل، ومشً   

 . ( ٗ). والمسافر: هو من لصد سٌراً وسطاً ثبلثة أٌام ولٌالٌها وفارق بٌوت بلده(ٖ)األلدام
 والسفر أنواع: 

، مثل:من ٌسافر للتجارة فً الخمر، سفٌر حرامٌ، وهو أن ٌسافر لفعل ما حرمه هللا، أو حرمه رسوله  -أ
 .  (٘)والمحرمات،ولطع الطرٌك،أو سفر المرأة بدون محرم

 سفر واجب، مثل السفر لفرٌضة الحج، أو السفر للعمرة الواجبة، أو الجهاد الواجب .  -ب
 سفر مستحب، مثل: السفر للعمرة ؼٌر الواجبة، أو السفر لحج التطوع، أو جهاد التطوع.  -ج
 سفر مباح،مثل:السفر للتجارة المباحة،وكل أمر مباح.  -د
لو ":؛لمول النبً (ٙ)ن رفمة، إال فً أمر ال بد منهسفر مكروه، مثل:سفر اإلنسان وحده بدو -هـ

 .(2)"ٌعلم الناس ما فً الوحدة ما أعلم ما سار راكٌب بلٌٍل وحده
فهذه أنواع السفر التً ذكرها أهل العلم، فٌحرم على كل مسلم أن ٌسافر إلى سفر محرم،   

د السفر المكروه، بل ٌمتصر فً جمٌع أسفاره على السفر الواجب، والسفر  وٌنبؽً له أن ال ٌتعمَّ
ٌؤخذ برخص السفر من: الفطر فً شهر رمضان، ولصر الصبلة، وؼٌر  المستحب، والمباح، وله أن 

 . (1)ن الرخص التً شرعها رسول هللا ذلن م
                                                             

 .1ٖٙ/ٗ( لسان العرب البن منظور، باب الراء، فصل السٌن، ٔ)
اس، ص ٕ)  . 5ٕٔ( معجم لؽة الفمهاء، للدكتور دمحم روَّ
 . 2٘ٔ( التعرٌفات للجرجانً، صٖ)
 . ٕٙٙ( المرجع السابك، صٗ)
 . 5ٕٗ/ٗ، والشرح الممتع البن عثٌمٌن، ٘ٔٔ/ٖ( انظر: المؽنً البن لدامة، ٘)
مٌن،2ٔٔ-ٗٔٔ/ٕانظر:المؽًن البن لدامة، (ٙ)  . 5ٕٗ-5ٔٗ/ٗ،والشرح الممتع البن عٌث
 من حدٌث ابن عمر رضً هللا عنهما.  551ٕ( البخاري، كتاب الجهاد والسٌر، باب السٌر وحده، برلم 2)
اختلؾ العلماء رحمهم هللا فً نوع السفر الذي تختص به رخص السفر، من: الفطر فً رمضان، والمصر، ( 1)
الجمع، وصبلة النافلة على الراحلة، وصبلة المتنفل الماشً، والمسح على الخفٌن، والعمابم، والخمار ثبلثة أٌام و

بلٌالٌها، وترن الرواتب، وترن بعض األعمال المستحبة التً ٌشؽل عنها فً السفر، على ألوال على النحو 
 اآلتً: 



 وٌشترط فً السفر المرخص فً الفطر ما ٌؤتً:  
ا تُمَْصُر فٌِِه الصَّبلةُ  -أ    . أَْن ٌَكُوَن السَّفَُر طَِوٌبل ِممَّ
لَاَمةَ ِخبَلَل سَفَِرهِ  -ب    . أَْن اَل ٌَعِْزَم اْلُمسَافُِر اإْلِ
َمعِْصٌٍَة ، بَْل فًِ ؼََرٍض َصِحٌحٍ ِعْنَد اْلُجْمُهوِر ، َوذَِلَن : أِلَنَّ الِْفْطَر ُرْخَصةٌ أَْن اَل ٌَكُوَن سَفَُرهُ فًِ  -ج  

لِمَْطعِ طَِرٌكٍ َوتَْخفٌٌِؾ ، فبََل ٌَسْتَِحمَُّها عَاٍص بِسَفَِرِه ، بِؤَْن كَاَن َمبْنَى سَفَِرِه عَلَى الَْمعِْصٌَِة ، َكَما لَْو سَافََر 
 . َمثبًَل 
 وللمسافر أن ٌفطر فً رمضان وؼٌره، بداللة الكتاب والسنة، اإلجماع:  
ِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ أما الكتاب؛ فلمول هللا تعالى: }   - ْن أٌََّاٍم أَُخَر {]البمرة:  فََمن َكاَن ِمنكُم مَّ ّمِ

ٔ1٘.] 
 ، وأحادٌث كثٌرة.(ٔ)" إن هللا وضع عن المسافر الصوم": وأما السنة؛ فلمول النبً  -
وأما اإلجماع، فؤجمع المسلون على إباحة الفطر للمسافر فً الجملة؛ وإنما ٌباح الفطر فً  -

 .(ٕ)ذي ٌبٌح المصرالسفر الطوٌل ال
ى النبً    ، ٌوماً ولٌلًة لال اإلمام البخاري رحمه هللا: "باب فً كم ٌمصر الصبلة؟ وسمَّ

وهً ستة ، سفراً، وكان ابن عمر وابن عباس رضً هللا عنهم ٌمصران وٌفطران فً أربعة بُُردٍ 
. لال الحافظ ابن حجر رحمه هللا: "لوله: باٌب: فً كم ٌمصر الصبلة؟ ٌرٌد بٌان (ٖ)عشر فرسخاً"

ها ساغ له المصر وال ٌسوغ له فً أللَّ منها... ولد أورد  المسافة التً إذا أراد المسافر الوصول إٌل
ٌلة"المصنؾ الترجمة بلفظ االستفهام، وأورد ما ٌدل على اختٌاره أن ألل مسا ، (ٗ)فة المصر ٌوم ول

، وهو لول النبً (٘)المذكور عنده فً الباب وكؤن البخاري رحمه هللا ٌشٌر إلى حدٌث أبً هرٌرة 
ال ٌحل المرأة تإمن باهلل والٌوم اآلخر أن تسافر مسٌرة ٌوم ولٌلة لٌس معها حرمة" :"(ٙ( )ٔ). 

                                                                                                                                                                               

المول األول: رخص السفر تكون فً السفر الواجب، والمندوب، والمباح، أما السفر المحرم والمكروه، فبل تباح 
 فٌه هذه الرخص. 

الحج والعمرة، والجهاد؛ ألن الواجب ال ٌترن إال لواجب، أما المول الثانً: ال ٌترخص برخص السفر إال فً 
 السفر المحرم والمكروه والمباح فبل. 

 إنما لصر فً سفر واجب أو مندوب.  المول الثالث:ال ٌؤخذ برخص السفر إال فً سفر الطاعة ؛ألن النبً 
لفطر، المول الرابع: ذهب اإلمام أبو حنٌفة، وشٌخ اإلسبلم بن تٌمٌة، وجماعة كثٌرة من العلماء إلى أنه ٌجوز المصر وا

وجمٌع رخص السفر حتى فً السفر المحرم، لال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة: "والحجة مع من جعل المصر والفطر 
مشروعاً فً جنس السفر، و لم ٌخص سفراً دون سفر، وهذا المول هوالصحٌح ؛ فإن الكتاب والسنة لد أطلما السفر". 

، واألخبار العلمٌة من االختٌارات الفمهٌة، 2ٔٔ-٘ٔٔ/ٖ، وانظر: المؽنً البن لدامة، 5ٓٔ/ٕٗ]مجموع الفتاوى، 
، ٖٗ-ٖٓ/٘، والشرح الكبٌر مع الممنع واإلنصاؾ، 2ٗٗ/ٔ، والكافً البن لدامة، ٓٔٔلشٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة، ص
. للت: لكن من لصد بسفره التحٌل على 1ٕٔ-2ٕٗ، ٕٓٙ/٘ٔ، والفتاوى له، 5ٖٗ/ٗوالشرح الممتع البن عثٌمٌن، 

فطر علٌه حرام، و الٌجوز له ذلن؛ ألن الحٌل التبٌح المحرمات، وال تبطل الواجبات، فٌحرم السفر؛ ألنه الفطر، فال
[.  لال العبلمة ابن عثٌمٌن 2ٖ٘/ٖوسٌلة إلى الفطر، وٌحرم الفطر لعدم العذر. ]حاشٌة الروض المربع البن لاسم، 

ان بالسفر؛ ألن التحٌل على إسماط الواجب ال ٌسمطه، رحمه هللا: "ال ٌجوزلئلنسان أن ٌتحٌَّل على اإلفطار فً رمض
 [.ٖٖٔ/ 5ٔكما أن التحٌل على المحرم ال ٌجعله مباحاً ". ]مجموع فتاوى ابن عثٌمٌن، 

، وٌؤتً  2ٖٕٕ، والنسابً، برلم 2ٙٙٔ، وابن ماجه، برلم 1ٕٓٗ، وأبو داود، برلم 2ٔ٘( الترمذي، برلم ٔ)
 تخرٌجه .

 . ٖ٘ٗ/ٗ( المؽنً البن لدامة، ٕ)
،لال الحافظ ابن حجر، عن أثر ابن 1ٙٓٔالبخاري،كتاب المصر،باب فً كم ٌمصر الصبلة؟لبل الحدٌث رلم  (ٖ)

عمر وابن عباس هذا:"وصله ابن المنذر من رواٌة ٌزٌد بن حبٌب عن عطاء بن أبً رباح: أن ابن عمر وابن عباس 
 ذلن". ]فتح الباري،  فما فوق كانا ٌصلٌان ركعتٌن وٌفطران فً أربعة برد

[. ولال األلبانً رحمه هللا عن أثر ابن عباس وابن عمر رضً هللا عنهما: "صحٌح ... وصله البٌهمً ٙٙ٘/ٕ
ربعة برد فما فوق : أن ابن عمر وابن عباس كان ٌصلٌان ركعتٌن ركعتٌن، وٌفطران فً أ2ٕٔ/ٖفً سننه، 

 [. 2ٔ/ٖ".]إرواء الؽلٌل، ذلن، وإسناده صحٌح
 . ٙٙ٘/ٕ( فتح الباري، ٗ)
 ، وٌؤتً تخرٌج الحدٌث.ٙٙ٘/ٕ( المرجع السابك، ٘)
 . 1ٙ٘/ٕ( لٌس معها حرمة: أي محرم . فتح الباري البن حجر، ٙ)



ولد ثبت عن ابن عباس رضً هللا عنهما من لوله: "التمصر إلى عرفة، وبطن نخلة،   
، والمسافة من (ٖ)، والطابؾ، وجدة، فإذا لدمت على أهٍل أو ماشٌة فؤتّم"(ٕ)والصر إلى عسفان

الطابؾ ثمانٌة وثمانون كٌلو، ومن مكة إلى جدة تسعة وسبعون كٌلو، و من مكة إلى مكة إلى 
عسفان ثمانٌة وأربعون مٌبلً. وهذه المسافة علٌها الجمهور من أهل العلم، ومنهم األبمة الثبلثة: 

 . (ٗ)اإلمام أحمد بن حنبل، واإلمام الشافعً واإلمام مالن رحمهم هللا تعالى
ألولى فً هذا أن ما ٌعدُّ سفراً تلحمه أحكام السفر: من لصٍر، وجمعٍ، ا"ٌمول ابن باز:   

وفطٍر، وثبلثة أٌام للمسح على الخفٌن؛ ألنه ٌحتاج إلى الزاد والمزاد: أي ما ٌعد سفراً، وما ال 
فبل،ولكن إذ عمل المسلم بمول الجمهور، وهو أن ما ٌعدُّ سفراً: هو ٌومٌن لاصدٌن... فلو عمل 

المول فهذا حسن من باب االحتٌاط؛ لببل ٌتساهل الناس فٌصلوا لصراً فٌما ال ٌنبؽً  اإلنسان بهذا
لهم ... لكثرة الجهل، وللة البصٌرة، وال سٌما عند وجود السٌارات؛ فإن هذا لد ٌفضً إلى 
 ً . (٘)"التساهل، حتى ٌفطر فً ضواحً البلد، والٌومان: هً سبعون كٌلو أو ثمانون كٌلو تمرٌبا

ولال بعض أهل العلم: إنه ٌحدد بالعرؾ وال ٌحدد بالمسافة الممدرة "هللا أٌضاً:  ولال رحمه
ى سفراً، وما ال فبل، والصواب ما لرره جمهور أهل  بالكٌلوات، فما ٌُعدُّ سفراً فً العرؾ ٌَُسمَّ

ام ، فٌنبؽً االلتز(2)، وهذا الذي علٌه أكثر أهل العلم(ٙ)العلم، وهو التحدٌد بالمسافة التً ذكرت
 . (5)، وهللا أعلم (1)"بذلن 

                                                                                                                                                                               

، ومسلم، كتاب الحج، باب 11ٓٔ( متفك علٌه: البخاري، كتاب المصر، باب: فً كم ٌمصر الصبلة ؛ برلم ٔ)
 . 1ٖٖٔسفرالمرأة مع محرم إلى حج وؼٌره، برلم 

 [.ٕٔٔ/ٗكة. ]معجم البلدان، عسفان: منهلة من مناهل الطرٌك بٌن الجحفة وم( ٕ)
، لال األلبانً فً إرواء ٘ٗٗ/ٕ،وابن أبً شٌبة فً مصنفه واللفظ له، 2ٖٔ/ٖ( البٌهمً فً السنن الكبرى،ٖ)

 : "وإسناده صحٌح". ٗٔ/ٖالؽلٌل، 
، واإلنصاؾ مع الممنع والشرح الكبٌر، ٕٕٖ/ٗ، والمجموع للنووي، ٙ٘/ٕ( انظر: الخرشً على خلٌل، ٗ)
٘/ٖ2 . 
 . 2٘ٗ( عن د. سعٌد، لال: سمعته أثناء تمرٌره على بلوغ المرام، الحدٌث رلم ٘)
كما تمدم بؤربعة برد: جمع برٌد، والبرٌد  جاء تحدٌد المسافة من فعل ابن عمر وابن عباس ( المسافة: ٙ)

ًَ برٌداً؛ ألنهم كان فٌما مضى إذا أرادوا المراسبلت السرٌعة ٌجعلونها فً البرٌد،  مسٌرة نصؾ ٌوم، وسُّمِ
ً ٌكون فٌه خٌل إذا وصل صاحب الفرس األول إلى هذا المكان  فٌرتبون بٌن كل نصؾ ٌوم مستمراً ومستراحا

ً آخر نزل عن الفرس ؛لتسترٌح  ً آخر إلى مسٌرة نصؾ ٌوم،فٌجد بعد مسٌرة نصؾ ٌوم مستراحا وركب فرسا
فٌه خٌل ٌنزل عن الفرس التً كان علٌها ثم ٌركب آخر وهكذا، ألن هذا أسرع،وفً الرجوع بالعكس،فالبرٌد 

ة فراسخ،فتكون بالمسافة األرضٌة بؤربع عندهم مسٌرة نصؾ ٌوم،فتكون األربعة البرد مسٌرة ٌومٌن،ولَدَُّروا البرٌد
أربعة برد ستة عشر فرسخاً،والفرسخ لدَّروه بثبلثة أمٌال،فتكون ثمانٌة وأربعٌن مٌبلً،والمٌل من األرض منتهى مد 

ٌلو وستٌن فً المابة أي  م،فؤربعة ٓٓٙٔالبصر؛ألن البصر ٌمٌل عنه على وجه األرض حتى ٌفنى إدراكه،والمٌل ك
ثبت أن ابن عباس رضً هللا عنهما كما تمدم أنه لال: "ال تمصر إلى عرفة كٌلو. و لد 2ٙ61مٌبلً  =  1ٗ×ٓٓٙٔبرد= 

. فإذا 25كٌلو، وبٌن مكة وجدة 11"، والمسافة بٌن مكة والطابؾ وبطن نخلة، والصر إلى عسفان، والطابؾ، وجدة
 افة فله أن ٌؤخذ برخص السفر عند الجمهور . لصد المسافر هذه المس

وأما فً الزمن فمٌل: إن مسٌرته ٌومان لاصدان بسٌر اإلبل المحملة، "لاصدان" ٌعنً معتدالن، بمعنى أن 
اإلنسان ال ٌسٌر منها لٌبلً ونهاراً سٌراً بحتاً، وال ٌكون كثٌرا النزول واإللامة، فهما ٌومان لاصدان.]الشرح 

 [ . 2ٙ٘/ٕ، وانظر: فتح الباري، البن حجر، 5ٙٗ- 5٘ٗ/ٌٗمٌن، الممتع البن عث
سفراً فً العرؾ،  أما شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا فاختار: أنه ال حد للسفر بالمسافة بل كل ما ٌُعدُّ ( 2)

وٌتزود له اإلنسان وٌبرز للصحراء؛ ألنه ٌحتاج إلى حمل الزاد والمزاد، فهو سفر، ورجح هذا جمع من أهل 
العلم، منهم العبلمة ابن عثٌمٌن، واختاره ابن لدامة فً المؽنً، ولال شٌخنا ابن باز: "األولى فً هذا أن ما ٌُعدُّ 

ً للعبادة. ]انظر: مجموع فتاوى ابن تٌمٌة، سفراً تلحمه أحكام السفر ... "، ولك نه ٌرجح لول الجمهور احتٌاطا
، ومجموع ٘ٙ، واالختٌارات للسعدي، صٔ٘ٗ -ٕٕ٘/٘ٔ، ومجموع فتاوى ابن عثٌمٌن، ٖ٘ٔ – ٔٔ/ٕٗ

 [. 2ٙ٘/ٕٔفتاوى ابن باز، 
ة واإلفتاء، ، وانظر: مجموع فتاوى اللجنة الدابمة للبحوث العلم2ٌٙ٘/ٕٔ( مجموع فتاوى ابن باز، 1)
ٔٓ/ٕٖٓ . 
فً المتن والحواشً،  1ٖٙ- 2ٗٙ/ٔ( ولد نملت كبلم أهل العلم فً هذه المسؤلة فً كتاب صبلة المإمن، 5)

 فلٌراجعه من شاء. 



فراسخ، والفرسخ ٌمدر بثبلثة  وأما المسافة النً تناط بها الرخصة، فٌمدر البرٌد بؤربعة  
 -وهو فارسً معرب -مٌبلً، و)المٌل( أمٌال. وعلى ذلن فتكون المسافة ممدرة بثمانٌة وأربعون

أهم ألوال العلماء فً بٌانه وما شهر أو إشارة إلى  فمد اختلؾ فً تمدٌره اختبلفا كبٌرا وفٌما ٌلً
 المعروؾ اآلن:  صحح منها وبٌان المراد منه بالمتر

عن وجه األرض حتى  المول األول: المٌـل: هو منتهى مّد البصر من األرض؛ ألن البصر ٌمٌل
  .ٌفنى إدراكه وبذلن جزم الجوهري
 .أرجل هو أو امرأة ٌمؾ على أرض مستوٌة فبل ٌدرى الثانً: أن ٌنظر إلى شخص بعٌد
آالؾ ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضة معتدلة،  الثالث: ما لاله النووي: أنه ستة
حجر ثم لال: لد حرر بذراع الحدٌد المشهور فً مصر والحجاز  وشهر هذا المول الحافظ ابن

بذراع -ل عن ذراع الحدٌد بمدر الثمن. فعلى هذا: ٌكون المٌ فً هذه األعصار، فوجد ٌنمص
 خمسة آالؾ ذراع ومابتان وخمسون ذراعاً.-الحدٌد فً المول المشهور

 .اإلنسان الرابع: هو اثنا عشر ألؾ لدم بمدم
 .الخامس: هو أربعة آالؾ ذراع

 .الخرشً، وصححه بعض العلماء السادس: ثبلثة آلؾ وخمسمابة ذراع، لاله
 .السـابع: ثبلثة آالؾ ذراع

 .ذراع الثـامن: ألفا
 .(ٔ)اسع: خمسمابة ذراع وصححه ابن عبد البرالتـ
األلوال المشهورة أو المصححة وهى األلوال المنسوبة إلى النووي  وإذا ما رجعنا إلى  

: هو لول -من حٌث مطابمته للوالع-البر، فإننا نجد أن أصح هذه األلوال  والخرشً وابن عبد
 :ذلن فٌما ٌلً الخرشً. ونبٌن

بمتر واحد، وأّن كل ألؾ  إذا عرفنا أن الذراعٌن ٌمدران-اله النووي طول المسافة على ما ل -أ
 كٌلو متراً(. كم )سبعة وعشرون ومابة 2ٕٔهو  -متر تمدر بكٌلو متر واحد

 كم )أربعة وثمانون كٌلو متراً(. 1ٗوعلى ما لاله الخرشً فإن طول المسافة هو  -ب
 عشر كٌلو متراً(. ( كم )اثنإٔ) وعلى ما صححه ابن عبد البر ٌكون طول المسافة هو -جـ

علٌها المسافة التً أنٌطت بها  وإذا ما راجعنا هذه األطوال على العبلمات المادٌة التً ضبطت
مكة إلى عسفان، فإننا نجد أن  الرخصة، وهى من مكة إلى جدة، ومن مكة إلى الطابؾ، ومن

بعون( كٌلومتراً، وبٌن مكة كٌلو متراً )خمسة وس 2٘المسافة ممدرة اآلن بٌن مكة وجدة بـ 
كم )من ثمانٌن  1٘إلى  1ٓوالطابؾ من  كم )ثمانون( كٌلومتراً، وبٌن مكة 1ٓوعسفان بحوالً 

 .إلى خمسة وثمانٌن( كٌلومتراً 
االتساع العظٌم لمكة وجدة، مما جعل العمران ٌزحؾ إلى الطرٌك الموصل  وإذا الحظنا  

لومترات؛ أي خمسة من كل ناحٌة، إذا عرفنا ذلن: كم عشرة كٌ ٓٔمنها حوالً  بٌنهما فٌمتطع
 .أمثل األلوال هنا فً تحدٌد ممدار المٌل: هو لول الخرشً وجدنا أن

ٌمكننا المول: بؤن المسافة التً تناط بها رخصة الفطر والمصر هً  وبناء على هذا فإنه  
 .وثمانون( كٌلو مترا أو ما ٌماربها. وهللا أعلم كم )أربعة 1ٗ
 الحائض والنفساء: -ثالثا:

إذا حاضت المرأة أو نفست:أفطرت،فإن صامت لم ٌجزبها، فمد أجمع أهل العلم على أن الحابض 
والنفساء،الٌحل لهما الصوم،وأنهما ٌفطران رمضان وٌمضٌان،وأنهما إذا صامتا لم ٌجزبهما 

مضاء الصوم و فنإمر ب الصوم،ولد لالت عابشة رضً هللا عنها: "كنا نحٌض على عهد رسول هللا 
 عن النبً  ، و عن أبً سعٌد الخدري ، واألمر إنما هو للنبً (ٕ)بمضاء الصبلة" ال نإمر

                                                             

مطبعة مصطفى الحلبً الطبعة األخٌرة. والمجموع  ٖٖٕص ٖنٌل األوطار جـ ( انظر هذه األلول وؼٌرها فًٔ)
 .ٕٕٔص ٕالزرلانً جـالرهونً على  وحاشٌة 5ٓٔص ٗجـ
، ومسلم، كتاب الحٌض،باب وجوب ٕٖٔمتفك علٌه:البخاري،كتاب الحٌض،باب ال تمضً الحابض الصبلة،برلم (ٕ)

 .ٖٖ٘لضاء الصوم على الحابض دون الصبلة،برلم 



،والحابض والنفساء سواٌء؛ ألن دم النفاس هو دم (ٔ)" ألٌس إذا حاضت لم تصِل ولم تصم"لال:
أو النفاس فً جزء من النهار فسد صوم ذلن الٌوم، الحٌض، وحكمه حكمه، ومتى ُوجَد الحٌض 

سواء وجد فً أوله بعد طلوع الفجر أو فً آخره، لبل ؼروب الشمس، ولو صامت الحابض أو 
 .(ٕ)النفساء مع علمها بتحرٌم ذلن أثمت ولم ٌجزبها

ا وإذا طهرت الحابض أو النفساء فً أثناء نهار رمضان لم ٌصحَّ صومها بمٌةَ الٌوم؛ لوجود م
ٌنافً الصٌام فً حمها فً أول النهار، وعلٌها اإلمسان بمٌة الٌوم فً أصح لولً العلماء؛ لزوال 

، وإذا طهرت الحابض أو النفساء فً اللٌل فً (ٖ) العذر الشرعً الذي أبٌح لها الفطر من أجله"
ا رمضان ولو لبل الفجر بلحظة وجب علٌها الصوم؛ ألنها أصبحت من أهل الصٌام، ولٌس فٌه
ما ٌمنعه، وٌصح صومها حٌنبٍذ ولو لم تؽتسل إال بعد طلوع الفجر، كالجنب إذا صام ولم ٌؽتسل 

ٌدركه الفجر  إال بعد طلوع الفجر؛ لمول عابشة وأم سلمة رضً هللا عنهما: كان رسول هللا 
 .  (٘) (ٗ)"فً رمضان وهو جنب من أهله، ثم ٌؽتسل وٌصوم

 الشٌخوخة والهرم -رابعا:
وٌمصد به كبٌر السن الذي ال ٌستطٌع الصٌام، أو ٌشكُّ علٌه الصٌام مشمةً ظاهرةً ٌجوز   

له أن ٌفطر، وٌجب علٌه أن ٌُطِعم مسكًٌنا عن كل ٌوم من رمضان، وإذا وصل الكبٌر إلى 
رجة الخَرؾ فلم ٌَعُد ٌَعمل شٌبًا، فإنه ٌزول عنه التكلٌؾ، وال ٌلزمه شًء، فبل ٌُصام عنه، وال د

 وهللا أعلم. .ٌُطعَم عنه
 الحامل والمرضع -خامسا:

وضع عن  أنه لال: "إن هللا  عن النبً  وذلن لحدٌث أنس بن مالن الكعبً   
 .(ٙ)"المسافر شطر الصبلة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصٌام

                                                             

ومسلم، كتاب اإلٌمان،  ٖٗٓ(  متفك علٌه: أخرجه البخاري، كتاب الحٌض، باب ترن الحابض الصوم، برلم ٔ)
(، ورواه مسلم أٌضاً عن ابن عمر رضً هللا 1ٓ) -ٕٖٔبٌان نمصان اإلٌمان بنمص الطاعات، برلم باب 

 . 25عنهما، برلم 
 . 52ٖ/ٗ( المؽنً البن لدامة، ٕ)
 عالى، فً إمسان الحابض إذا طهرت، أثناء النهار على لولٌن: اختلؾ العلماء رحمهم هللا ت( ٖ)

المول األول: ٌلزمها اإلمسان بمٌة الٌوم؛ لزوال العذر الشرعً، وهذا رواٌة عن اإلمام أحمد رحمه هللا، وعلٌه 
الحنابلة، والحنفٌة، ولال به الثوري، واألوزاعً، والحسن بن صالح؛ ألنه معنى لو  أكثر أصحابه، وهو مذهب 

وجد لبل الفجر أوجب الصٌام، فإذا طرأ أوجب اإلمسان. لال شٌخنا ابن باز رحمه هللا: "علٌها اإلمسان فً 
نهاراً؛ فإن  أصح لولً العلماء، بزوال العذر الشرعً، وعلٌها لضاء ذلن الٌوم، كما لو ثبت رإٌة رمضان

المسلمٌن ٌمسكون بمٌة الٌوم، وٌمضون ذلن الٌوم عند جمهور أهل العلم، ومثلها المسافر إذا لدم فً أثناء النهار 
فً رمضان إلى بلده؛ فإن علٌه اإلمسان فً أصح لولً العلماء؛ لزوال حكم السفر مع لضاء ذلن الٌوم وهللا ولً 

[. لال ابن مفلح رحمه هللا: "وإذا طهرت حابض أو نفساء، أو لدم 5ٖٔ/٘ٔالتوفٌك". ]مجموع فتاوى ابن باز، 
مسافر، أو ألام مفطر، أو برئ مرٌض مفطراً لزمهم اإلمسان على األصح".]كتاب الفروع البن مفلح، 

[. ولال شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا: "فؤما من ٌجب علٌه المضاء إذا زال عذره فً أثناء الٌوم مثل: ٖٔٗ/ٗ
حابض تطهر، والمسافر ٌمدم، والمرٌض ٌصح؛ فإن المضاء ٌجب علٌهم رواٌة واحدة؛ لوجود الفطر فً بعض ال

، ٕٓٔ/ٓٔاللجنة الدابمة، [. ]وانظر: فتاوى 5٘ – 2٘/ٔتٌمٌة،  الٌوم، وٌنبؽً لهم اإلمسان أٌضاً". ]شرح العمدة البن
[، والممنع والشرح الكبٌر واإلنصاؾ، ٕٖٗ/ٔ، 5٘ٗٔالفتوى رلم  وفتاوى رمضان ألشرؾ عبد الممصود، نمبًل عن اللجنة الدابمة،

2/ٖٙٔ -ٖٖٙ. ] 
، وهذا ابن مسعود  المول الثانً: ال ٌلزمها اإلمسان، وهو رواٌة عن اإلمام أحمد، وإلٌه ذهب مالن والشافعً، وذكر عن

المول الذي ٌرجحه ابن عثٌمٌن رحمه هللا فً مإلفاته، كالشرح الممتع، ومجموع الفتاوى. والصواب المول األول. وهللا تعالى 
 ، والشرح الممتع،ٖٖٙ، ٖٔٙ/2أعلم. ]انظر: الممنع والشرح الكبٌر،

 [ .5ٖ-5ٕ، ومجالس رمضان، البن عثٌمٌن، صٖٗٗ/ٙ 
، ومسلم، كتاب الصٌام، 5ٕٙٔ، 5ٕ٘ٔ( متفك علٌه: البخاري، كتاب الصوم، باب الصابم ٌصبح جنباً، برلم ٗ)

 . 5ٓٔٔباب صحة صوم من طلع علٌه الفجر وهو جنب، برلم 
 . 5ٖٖ/ٗ( وانظر: المؽنً البن لدامة، ٘)
، 2ٙٙٔأٌضاً، برلم ، وابن ماجه بلفظه ٕٖٕٙٓ، ورلم 5ٕٓ2ٔ، برلم 5ٕٖ/ٖٔ( أحمد فً المسند بلفظه،ٙ)

، وصححه األلبانً، فً صحٌح السنن فً المواضع السابمة، 1ٕٓٗ، وأبو داود، برلم 2ٕٕٗوالنسابً، برلم 



لال اإلمام البخاري رحمه هللا تعالى:"ولال الحسن وإبراهٌم فً المرضع والحامل:إذا خافتا على 
 . (ٔ) فسهما أو ولد هما تفطران ثم تمضٌان"أن
 والحامل والمرضع لهما ثبلث حاالت:   

الحالة األولى: إذا خافتا على أنفسهما فمط، فحكمهما كالمرٌض: مع عدم المشمة مطلماً: أي ال 
ٌشك علٌها الصٌام فٌحرم علٌها اإلفطار، وٌجب الصوم، ومع المشمة التً تتحملها ٌكره الصٌام، 
التً و مع المشمة التً ال تتحملها أو تضرها ٌحرم علٌها الصٌام. وعلٌها أن تمضً عدد األٌام 

 أفطرتها فمط ببل خبلؾ فً هذه الحال. 
الحالة الثانٌة: إذا خافتا على ولدٌهما الضرر، فتفطران؛ إلنماذ معصوٍم، وتمضٌان األٌام التً 

 أفطرتهما فمط على الصحٌح بدون إطعام . 
مط الحالة الثالثة:إذا خافتا على أنفسهما وولدٌهما أفطرتا، وتمضٌان عدد األٌام التً أفطرتهما ف

على الصحٌح.وسمعت شٌخنا ابن باز رحمه هللا ٌمول: "والصواب أنهما إذا خافتا على ولدٌهما 
 .(ٕ) أو نفسٌهما أفطرتا ولضتا بدون إطعام"

والراجح أنه الٌجب اإلطعام مع الصٌام، ألن حكم الحامل والمرضع كالمرٌض فً جمٌع األحوال   
 .(ٖ)على الصحٌح من ألوال أهل العلم، وهللا أعلم

                                                                                                                                                                               

، وصحٌح سنن ٖ٘ٔ/ٕ، وصحٌح النسابً، 1ٕٖ/ٔ، وصحح سنن الترمذي، ٗٙ/ٕوانظر: صحٌح ابن ماجه، 
 .2ٔ/ٕأبً داود، 

ةٌ ِمْن أٌََّاٍم أَُخَر أٌََّاماً مَ  ( البخاري، كتاب التفسٌر، باب ٔ) لبل  ْعُدوَداٍت فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرٌضاً أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ
، وأثر الحسن البصري وصله عبد بن حمٌد من طرٌمٌن عنه، وأثر إبراهٌم النخعً، وصله ٘ٓ٘ٗالحدٌث رلم 

 [.1ٓٔ – 25ٔ/1عبد بن حمٌد أٌضاً من طرٌك أبً معشر عنه. ]فتح الباري البن حجر، 
 . 2ٔٔ( سمعته أثناء تمرٌره على سنن الترمذي مع تحفة األحوذي، الحدٌث رلم ٕ)
 اختلؾ العلماء رحمهم هللا تعالى فً حكم الحامل والمرضع على ألوال على النحو اآلتً:  (ٖ)

أنفسهما أو على ولدٌهما، أو على  المول األول: إن حكمهما حكم المرٌض فً جمٌع األحوال، سواء كان خوفهما على
هما اإلفطار عند الخوؾ، وتمضٌان بدون إطعام ؛ لمول هللا تعالى:  ِرًٌضا أَْو  أنفسهما وولدٌهما، فعٌل فََمن كَاَن ِمنكُم مَّ

ْن أٌََّاٍم أَُخَر  "إن هللا وضع   فالحامل والمرضع كالمرٌض تماماً؛ ولحدٌث أنس بن مالن الكعبً  عَلَى سَفٍَر فَِعدَّةٌ ّمِ
، وأهل السنن، وتمدم تخرٌجه 5ٕٖ/ ٖٔ" ]أحمد، عن المسافر شطر الصبلة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم

[، فدل على أنهما كالمسافر فً الصوم تفطران عند الخوؾ على أنفسهما أو ولدٌهما، وتمضٌان الصٌام بدون إطعام كما 
ٌمضً المسافر، وممن لال بهذا المول: الحسن البصري،  وإبراهٌم النخعً،  واألوزاعً،  والثوري، وعطاء، 

ٌفة وأصحابه؛ لحدٌث أنس الكعبً المذكور آنفاً؛ ألنه لم ٌؤمر فٌه النبً والزهري،  و  سعٌد بن جبٌر، وإلٌه ذهب أبو حن
بكفارة؛ وألنه فطر أبٌح لعذر فلم ٌجب به كفارة، كالمرٌض، وممن لال بهذا المباركفوري، ونمله عن العبلمة الشاه وًل 

لزم علٌهما المضاء فمط، وهللا تعالى أعلم". لال شٌخنا ابن باز رحمه هللا، لال: "والظاهر عندي أنهما فً حكم المرٌض فٌ
هللا تعلٌماً على تحفة األحوذي: "وهذا هو الصواب"، وهو الذي ٌمرره رحمه هللا كما سمعته فً تمرٌراته على أحادٌث 

ترمذي بشرح ، وعلى سنن ال٘ٓ٘ٗ، وعلى صحٌح البخاري، الحدٌث رلم ٕٙٔٔ، ورلم ٕ٘ٔٔالمنتمى، الحدٌث رلم 
، ورجحه العبلمة ابن 1ٕٕ – ٖٕٕ/٘ٔ. وفً مجموع الفتاوى له، 2ٔٔالمباركفوري "تحفة األحوذي"، الحدٌث رلم 

كون أنهما كالمرٌض ٕٖٙ/ٙعثٌمٌن فً الشرح الممتع،   ٌ ، بموله: "وهذا المول أرجح األلوال عندي؛ ألن ؼاٌة ما
: "وأنا أمٌل ٓٙٔ/5ٔابن عثٌمٌن أٌضاً فً مجموع الفتاوى،  المضاء فمط دون اإلطعام". ولال والمسافر، ٌلزمهما

-5ٕٔ/ٓٔإلى المول إنه لٌس علٌهما إال المضاء و ال إطعام ...". ولالت اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء، 
ا : "إن خافت الحامل على نفسها أو جنٌنها من الصوم أفطرت وعلٌها المضاء فمط، ... وكذلن المرضع إذ ٕٕٙ

خافت على نفسها إن أرضعت ولدها فً رمضان، أو خافت على ولدها إن صامت ولم ترضعه، أفطرت وعلٌها 
المضاء فمط، شؤنها فً ذلن شؤن المرٌض الذي ال ٌموى على الصوم، أو ٌخشى على نفسه مضرة، لال هللا 

ْن أٌََّامٍ  تعالى:  ةٌ ّمِ  [. 1٘ٔ]البمرة، اآلٌة:  أَُخَر  َوَمن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ
المول الثانً: التفصٌل فً الحامل والمرضع، فإن خافتا على أنفسهما الضرر إذا صامتا فلهما الفطر، وعلٌهما 

 خبلؾ فٌه. ألنهما بمنزلة المرٌض الذي ٌخاؾ على نفسه الضرر.  المضاء ال ؼٌر، وهذا ال
 وإن خافتا على أنفسهما وعلى ولدٌهما أفطرتا ولضتا، كالحالة األولى. 

وإن خافتا على ولدٌهما الضرر، أفطرتا ولضتا، وأطعمتا عن كل ٌوم مسكٌناً، وباإلطعام مع المضاء فً هذه 
الحالة، لال به مجاهد، واإلمام أحمد، والشافعً، وذكر رواٌة عن اإلمام مالن . وأما الرواٌة األخرى عن اإلمام 

ال تكفّر ألنها بمنزلة المرٌض، والمرضع تمضً مالن ففّرق فٌها بٌن الحامل والمرضع، فمال: الحبلى تمضً و



 اإلكراه-سادسا:
ً من وٌمصد به المكره على الفطر إكراهاً ملجباً، بحٌث ألزمه    ؼٌره: أن ٌتناول شٌبا

ً للضرر أو الهبلن عن نفسه، أو ٌعتدي علٌه عدوٌّ وٌهدده  مفسدات الصوم، فؤفطر بذلن دفعا
فٌفطر وال  بالمتل إن لم ٌفطر، أو ٌتوّعده بمطع عضو منه، أو بإلحاق الضرر بولده أو ماله،
َمن َكَفَر  شًء علٌه، ولكن بشرط أن ٌكون الُمْكِره لادراً على إنزال الهبلن به؛ لمول هللا تعالى: }
ن شََرَح بِاْلكُفِْر َصْدًرا ٌِْهْم َؼَضٌب  بِاهلل ِمن بَْعِد إٌَمانِِه إاِلَّ َمْن أُْكِرهَ َولَلْبُهُ ُمْطَمبِنٌّ بِاإِلٌَماِن َولَـِكن مَّ فَعَلَ

َن هللا َولـَُهْم َعذَاٌب  ً وللبه مطمبن  [، فمدَٙٓٔعِظٌم {]النحل:ّمِ ن كفر مكرها رفع هللا الحكم عمَّ
ن أكره علٌه فما دونه أولى؛ ولمول النبً  من حدٌث أبً  باإلٌمان، فإذا رفع هللا حكم الكفر عمَّ

                                                                                                                                                                               

وتكفّر؛ ألن المرضع ٌمكنها أن تسترضع لولدها، بخبلؾ الحامل؛ وألن الحمل متصل بالحامل، والخوؾ علٌه 
 كالخوؾ على بعض أعضابها، وبه لال اللٌث . 

تخافا على نفسٌهما، بما  واستدل من أوجب الكفارة مع المضاء على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولدٌهما ولم
]سورة  َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ فِْدٌَةٌ َطعَاُم ِمْسِكٌٍن  رواه أبو داود وؼٌره عن ابن عباس رضً هللا عنهما: 

وٌطعما  [، لال: كانت رخصة للشٌخ الكبٌر والمرأة الكبٌرة، وهما ٌطٌمان الصٌام أن ٌفطرا1ٗٔالبمرة، اآلٌة: 
مكان كل ٌوم مسكٌنًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا ]لال أبو داود: ٌعنً على أوالدهما: أفطرتا وأطعمتا[. ]أبو 

، فمال: "شاذ" وروي ذلن عن ابن 1ٔٔ، ولكن ضعفه األلبانً فً ضعٌؾ أبً داود، ص 1ٖٕٔداود، برلم 
مر، ولكن الذي ٌظهر أن ابن عباس وابن عمر رضً هللا عنهما ٌموالن باإلطعام دون لضاء كما سٌؤتً. ع

 ]انظر: شرح العمدة البن تٌمٌة،
 ٔ/ٕٗ٘ –ٕٗ5.] 

مرضع، إذا خافتا على ولدٌهما أو على أنفسهما، تطعمان وال تمضٌان، وبه لال ابن عمر المول الثالث: الحامل وال
وابن عباس رضً هللا عنهما، لال عبد هللا بن عمر رضً هللا عنهما عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها: 

ً ُمّداً من حنطة ، ٖٕٓ/ٕ، والبٌهمً، 21ٕ/ٔ". ]رواه الشافعً فً مسنده، "تفطر وتطعم مكان كل ٌوم مسكٌنا
. وعن سعٌد بن جبٌر، عن ٕٓ– 5ٔ/ٗ، وصححه األلبانً فً إرواء الؽلٌل، 1ٕٔ/ٗوعبد الرزاق فً مصنفه، 

.، ٕٓ/ٗوصححه األلبانً فً إرواء الؽلٌل، ". ابن عمر وابن عباس: "الحامل والمرضع تفطر وال تمضً
، عن ابن عباس بلفظ: "إذا خافت 2ٕٗ/ٖ، والطبري فً تفسٌره، ٘ٙوأخرج أبو عبٌد فً الناسخ والمنسوخ، ص

ً و ال ٌمضٌان  الحامل والمرضع على ولدها فً رمضان،لال:ٌفطران وٌطعمان مكان كل ٌوم مسكٌنا
 ً ، 2ٖٕٔلال:أثبتت للحبلى والمرضع".أبوداود،برلم  َوَعلَى الَِّذٌَن ٌُِطٌمُونَهُ  ".وعن ابن عباس فً لوله:صوما

 [. 1ٗ/ٕوصححه األلبانً فً صحٌح سنن أبً داود، 
ل العلم،حتى وإن صح  عن ابن عباس،وابن عمر رضً هللا عنهما؛ لمول ولكن هذا المول ضعفه كثٌر من أه

أو الصٌام".  وضع عن المسافر شطر الصبلة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم : "إن هللا النبً 
]رواه أحمد وأهل السنن كما تمدم[، فدل هذا الحدٌث الصحٌح على أن الحامل والمرضع كالمسافر فً حكم 
الصوم تفطران وتمضٌان، ولال شٌخنا ابن باز بؤن المول باإلطعام للحامل والمرضع بدون لضاء: "لول ضعٌؾ 

ضع المضاء، وما ٌُروى عن ابن عباس وابن مرجوح"، ولال أٌضاً: "الصواب فً هذا أن على الحامل والمر
عمر أن على الحامل والمرضع اإلطعام ]فمط بدون لضاء[ هو لول مرجوح مخالؾ لؤلدلة الشرعٌة، وهللا 

ْن أٌََّاٍم أَُخَر  سبحانه ٌمول:  ةٌ ّمِ [. والحامل والمرضع تلحمان 1٘ٔ]البمرة:   َوَمن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّ
بالمرٌض، ولٌستا فً حكم الشٌخ الكبٌر العاجز، بل هما فً حكم المرٌض، فتمضٌان إذا استطاعتا ذلن، ولو 
تؤخر المضاء، وإذا تؤخر المضاء مع العذر الشرعً فبل إطعام بل لضاء فمط، أما إذا تساهلت الحامل أو 

ان اآلخر ولم تمِض تساهبلً وتكاسبًل المرضع و لم تمِض مع المدرة، فعلٌها مع المضاء اإلطعام إذا جاءها رمض
 [ . 2ٕٕ، و ٕٕ٘، ٕٕٗ/٘ٔ...". ]مجموع فتاوى ابن باز، 

 ]وانظر: فً الحامل والمرضع وأحكامهما المراجع اآلتٌة: 
، ٙٗٗ/ٗ، والفروع البن مفلح، 1ٖٔ/2، والشرح الكبٌر مع الممنع واإلنصاؾ، 5ٖٖ/ٗالمؽنً البن لدامة، 

، وشرح 2ٓٔ/ٖ، ونٌل األوطار للشوكانً، 5ٕٕ/ٗالطٌار ومجموعة من العلماء، والروض المربع بتحمٌك 
، وتحفة األحوذي شرح سنن ٙٗ/2، وعون المعبود شرح سنن أبً داود، ٖٕ٘ -ٕٗٗ/ٔالعمدة البن تٌمٌة، 

، ومجموع فتاوى اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة 25ٔ/1، وفتح الباري، البن حجر ٗٓٗ- ٔٓٗ/ٖالترمذي، 
-2٘ٔ/5ٔ، ومجموع فتاوى ابن عثٌمٌن، 1ٕٕ-ٖٕٕ/٘ٔ، ومجموع فتاوى ابن باز، 1ٖٕ -2ٕٔ/ٓٔفتاء،واإل
-ٖٓ/ٕ، وزاد المعاد البن المٌم، ٖٗٙ-2ٖ٘/ٙ، والشرح الممتع، له 5ٖٔرمضان له، ص ، ومجالس شهرٙٙٔ
ٖٔ. ] 



،وعن ابن عباس (ٔ)": "إن هللا تجاوزلً عن أمتً الخطؤ والنسٌان،وما استكرهوا علٌهذر 
لال: "إن هللا وضع عن أمتً الخطؤ والنسٌان و ما استكرهوا  رضً هللا عنهما،عن النبً 

: "إن هللا تجاوز ألمتً عما توسس به لال: لال رسول هللا  ، وعن أبً هرٌرة (ٕ)"علٌه
من اإلكراه أن ٌُكره الرجل الفاسك  (ٖ)"صدورها، ما لم تعمل به أو تتكلّم به، و ما استكرهوا علٌه

ح، وال لضاء زوجته إكراهاً ملجباً، على الجماع فً نهار رمضان وهً صابمة، فصٌامها صحٌ
،وال ٌحل له إكراهها، وٌؤثم عند هللا تعالى (ٗ)علٌها وال كفارة ]على الصحٌح من لولً العلماء[

ً ٌهلن به نفسه. وٌُلحك باإلكراه: الصابم إذا طار إلى جوفه ؼبار بؽٌر اختٌاره، أو  ً عظٌما إثما
شًء من الماء  دخل فً بطنه شًء بؽٌر اختٌاره، كؤن ٌتمضمض أو ٌستنشك فٌنزل إلى جوفه

فالمكره مضطر لدفع الضرر أو الهبلن عن  (٘)بؽٌر اختٌاره، فصٌامه صحٌح وال لضاء علٌه
 نفسه، فجاز له اإلفطار، وهللا تعالى أعلم. 

 الفطر لدفع ضرورة: -سابعا:
من احتاج للفطر؛لدفع ضرورة ؼٌره، كإنماذ معصوٍم: من ؼرٍق، أو حرٌٍك، أو هدٍم، أو   

الـهبلن، فإذا لم ٌستطع إنماذ الـمعصوم إال باإلفطار أفطر، وأنمذه؛ ألنَّ إنماذ نوعٍ من أنواع 
الـمعصوم من الهلكة واجب، وما ال ٌتم الواجب إال به فهو واجب، وٌلزمه لضاء ما أفطره، 
ولٌس علٌه إطعام على الصحٌح من لولً العلماء إنما علٌه لضاء لذلن الٌوم الذي أفطره إلنماذ 

ٌدخل فً ذلن إنماذ المعصوم بالتبرع بالدم إذا خشً علٌه الهبلن إال بالتبرع، وهللا المعصوم، و
 .(ٙ)تعالى أعلم

 إرهاق الجوع والعطش:-ثامنا:
، أو نمصان (2)من ؼلبه الجوع أو العطش الشدٌد الذي ٌخاؾ معه الهبلن على نفسه  

ٌفطر بما ٌسّد رممه، ثم  العمل، أو ذهاب البصر أو السمع أو بعض الحواس األخرى، فٌجوز أن

ِدٌكُْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ٌُكمل صٌامه وٌمضً؛ لمول هللا تعالى: }  ٌْ َ َوَما ، ولال تعالى:}(1)َوالَ تُْلمُواْ بِؤ
ٌِن ِمْن َحَرٍج{  ٌْكُْم فًِ الّدِ َجعََل َعلَ
َواَل تَْمتُلُواْ أَنفَُسكُْم إِنَّ هللا َكاَن بِكُْم َرِحًٌما{ ، ولال تعالى:} (5)

ٌُِرٌُد هللا بِكُُم اْلٌُْسَر َوالَ ٌُِرٌُد بِكُُم اْلعُْسَر { ، ولال هللا تعالى: } (ٓٔ)
أن:  ؛ ولضى رسول هللا (ٔٔ)

                                                             

 ، والبٌهمً فً السنن، ٖٕٗٓ( ابن ماجه، كتاب الطبلق، باب طبلق المكره والناسً، برلم ٔ)
، وحسنه النووي فً األربعٌن، وصححه 2ٔ2٘، وصححه، وابن حبان، برلم 51ٔ/ٕ، والحاكم، ٖٙ٘/2

 . 21ٔ/ٕاأللبانً، فً صحٌح ابن ماجه، 
وصححه األلبانً فً صحٌح ابن ماجه،   ،ٕٗٗٓ( ابن ماجه، كتاب الطبلق، باب طبلق المكره، برلم، ٕ)
 .1ٕ،  وفً اإلرواء، برلم 21ٔ/ٕ
، وصححه األلبانً فً صحٌح سنن ابن ماجه، ٕ٘ٗٓ( ابن ماجه، كتاب الطبلق، باب طبلق المكره، برلم ٖ)
 .1ٕ، وفً اإلروار، برلم 12ٔ/ٕ
اختلؾ العلماء فً إكراه المرأة على الجماع، هل علٌها المضاء للٌوم الذي حصل اإلكراه على الجماع فٌه أو ( ٗ)

ال؛ فمال بعضهم: علٌها المضاء دون الكفارة، ولال بعضهم: ال لضاء علٌها وال كفارة، وظاهر األدلة أنها لٌس 
، 2ٖٓ/٘ٔ، وفتاوى ابن باز، 21ٖ-2ٖٙ/ٗء وال كفارة، وهللا أعلم. ]انظر:المؽنً البن لدامة،علٌها لضا

 [.ٕٖٙ -ٖٔٓ/ ٓٔ، وفتاوى اللجنة الدابمة للبحوث العلمٌة واإلفتاء، 2ٖٔومجالس رمضان البن عثٌمٌن، ص
 .2ٖٔ( مجالس رمضان البن عثٌمٌن، ص٘)
، المسؤلة السادسة، وكتاب الفروع 1ٖ٘/2نع والشرح الكبٌر، ( انظر: اإلنصاؾ للمرداوي، المطبوع مع الممٙ)

،والشرح الممتع البن ٓ٘ٗ-1ٗٗ/ٗ، وتصحٌح الفروع للمرداوي المطبوع مع كتاب الفروع،1ٗٗ/ٗالبن مفلح، 
، و من لال ٌلزمه اإلطعام مع المضاء، استدل بالمٌاس على الحامل والمرضع إذا خافتا على ٕٖٙ/ٙعثٌمٌن، 

لال: ال ٌلزمه إال المضاء فمط استدل بؤن النص ورد فً الحبلى والمرضع دون ؼٌرهما. ولد تمدم  ولدٌهما، ومن
 [. ٖٗٙ- ٕٖٙ/ٙأن الصواب أن الحبلى والمرضع الٌلزمهما إال المضاء فمط. ]انظر: الشرح الممتع، 

 [.ٕ٘٘/ ٘ٔ( لٌد ذلن شٌخنا ابن باز بشرط عدم التساهل. ]انظر: مجموع الفتاوى، له، 2)
 .5٘ٔ( سورة البمرة، اآلٌة:1)
 . 21( سورة الحج، اآلٌة: 5)
 . 5ٕ( سورة النساء، اآلٌة: ٓٔ)
 . 1٘ٔ( سورة البمرة، اآلٌة:ٔٔ)



، وهذا بمنزلة من فمد الطعام والشراب، ثم وجد المٌتة، فله أن ٌؤكل (ٔ)""ال ضرر و ال ضرار
ٌْرَ منها ما ٌسد رممه ثم ٌُمسن، ولد لال هللا تعالى: }  ثٍْم  فََمِن اْضطُرَّ فًِ َمْخَمَصٍة َؼ ِ ُمتََجانٍِؾ إّلِ

ِحٌم{  فَإِنَّ هللا َؼفُوٌر رَّ
ِحٌم { ؛ ولموله تعالى: }فَ (ٕ) ٌَْر بَاغٍ َوالَ َعاٍد فَإِنَّ َربََّن َؼفُوٌر رَّ َمِن اْضُطرَّ َؼ

 .(ٗ)ن األدلةوؼٌر ذلن م (ٖ)
 الفطر بسبب الجهاد: -تاسعا:
سبٌل هللا تعالى فً لتاله العُدوَّ فإنه ٌفطر، من احتاج إلى الفطر للتموي به على الجهاد فً   

وٌمضً عدد األٌام التً أفطرها، سواء كان الجهاد فً السفر، أو فً بلده إذا حضره العدو ولم 
ً عن الـمسلمٌن، وإعبلًء لكلمة هللا  ٌستطع الـجهاد إال بالتمّوي علٌه باإلفطار؛ ألن فً ذلن دفاعا

 ً؛ ولمول النب كم والفطر ألوى لكمفً ؼزوة فتح مكة " لال أبو : "إنكم لد دنوتم من عدّوِ
، فمال:إنكم مصبِّحو "فكانت رخصةً، فمنا من صام ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزالً آخر سعٌد 

 .(٘)عدوكم والفطر ألوى لكم فؤفطروا" وكانت عزمة فؤفطرنا
لال اإلمام ابن المٌم رحمه هللا: "فلو اتفك مثل هذا فً الحضر، وكان فً الفطر لوة لهم   

هما دلٌبلً، أن لهم ذلن، وهو اختٌار ابن  هم، فهل لهم الفطر؟ فٌه لوالن، أصحُّ على لماء عدّوِ
، وال رٌب أن الفطر لذلن (ٙ)مٌة، لما لموا العدو بظاهر دمشكتٌمٌة، وبه أفتى العساكر اإلسبل

أولى من الفطر لمجرد السفر، بل إباحة الفطر فً السفر تنبٌه على إباحته فً هذه الحالة؛ فإنها 
أحك بجوازه؛ ألن الموة هنان تختّص بالمسافر، والموة هنا له وللمسلمٌن؛ وألّن مشمّة الجهاد 

ّن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر أعظم من مشمة السفر؛ وأل
ةٍ { المسافر؛ وألّن هللا تعالى لال: }  ن لُوَّ ا اْستََطْعتُم ّمِ َوأَِعدُّواْ لـَُهم مَّ

، والفطر عند اللماء من (2)
.وبالجملة فتنبٌه الشارع وحكمته ٌمتضً أن الفطر ألجل الجهاد أولى من أعظم أسباب الموة..

مجرد السفر،فكٌؾ ولد أشار إلى العلة،ونبَّه علٌها،وصرح بحكمها،وعزم علٌهم أن ٌفطروا 

 . (5)،وهللا تعالى أعلم،وأحكم(1)ألجلها ..."
جمعها بعضهم فهذه أنواع تسعة لمن ٌباح لهم الفطر من رمضان من أهل األعذار، ولد   

 : (ٓٔ)بموله
 للمرء فٌها تسع تستطر  وعوارض الصوم التً لد ٌُؽتفر 
 مرٌض، جهاد، جوعة، عطش، ِكبَر َحبٌَل، وإرضاعٌ، وإكراهٌ، َسفَر    

ن : مدان م -ونمل أٌضاً عن ابن عباس  -أبً حنٌفة والثوري  وأما ممدار الفدٌة، فعند  
 .(ٔٔ)التمر البر أو أربعة من الشعٌر أو

البلد، وسواء كان  أما الفدٌة عند أكثر الفمهاء، فهً مد من الطعام من ؼالب لوت أهل  
ٌِْن عن كل ٌوم، إذا كان لد  التؤخٌر لعام أو لعامٌن، وهنان وجه عند الشافعٌة، أنه ٌجب دفع ُمدَّ

 .(ٔ)مضى علٌه رمضانان، وصححه المتؤخرون منهم

                                                             

 ، وصححه األلبانً فً صحٌح سنن ابن ماجه، ٖٖٔ/ٔ، وأحمد، ٖٕٓٗ( ابن ماجه، برلم ٔ)
 ، وتمدم تخرٌجه .1ٕ٘/ٕ
 ٖ( سورة المابدة، اآلٌة:ٕ)
 . ٘ٗٔاآلٌة:  ( سورة األنعام،ٖ)
 .5٘( انظر: الصٌام، للدكتور عبد هللا الطٌار، صٗ)
 ، وتمدم تخرٌجه .ٕٓٔٔ( مسلم، برلم ٘)
 هـ، وفً هذه الولعة لتل من التتار أمة عظٌمة . 2ٕٓ( كان ذلن فً سنة ٙ)
 .ٓٙ( سورة األنفال، اآلٌة: 2)
 . ٗ٘-ٕ٘/ٕ( زاد المعاد، البن المٌم، 1)
 . 5٘-5ٗ( انظر مجالس شهر رمضان، البن عثٌمٌن، 5)
، والنالل لهذٌن البٌتٌن، المحمك للكتاب 1ٕٙ/٘( انظر: تحمٌك اإلعبلم بفوابد عمدة األحكام، البن الملمن، ٓٔ)

، وتذكٌر األنام بدروس الصٌام، لسعد الحجري، 1ٕٙ/٘عبد العزٌز بن أحمد بن دمحم المشٌمح، حاشٌة واحد من 
 .1ٕٓص 
 .2ٖ٘ص ٕفتح المدٌر ج ( ٔٔ)



 واختلؾ فً من مات وعلٌه صٌام ولد فرط فٌه، وذكروا وجوها:  
ابن  أحدها: أنه ٌطعم عنه عن كل ٌوم ُمدٌّ من طعام من ؼالب لوت البلد، وممن لال بذلن،
والثوري  عباس وابن عمر وعابشة وأبو عبٌد وابن علٌة والخزرجى ومالن وأبو حنٌفة وأحمد

أن ٌوصى باإلطعام  عنه، إال أن الحنفٌة ٌشترطونواللٌث واألوزاعً والشافعً فً المشهور 
عبادة والعبادة ال بد فٌها من  عنه لبل موته ولم ٌشترط بالً األبمة ذلن، ألن اإلطعام عنه ٌعتبر

 .(ٕ)النٌة، ولذلن ٌخرج اإلطعام عنه من ثلث ماله
زت فٌها النٌابة، فلذا جا أما بمٌة الفمهاء فٌعتبرونه من الحموق المالٌة المتعلمة بدٌون العباد

 .(ٖ)عنه عن كل ٌوم ُمدان ولد حكى ابن المنذر عن ابن عباس والثوري، أنه ٌطعم

سواء لام بذلن ولٌه عنه أو استؤجر من  والثانً: أن من فرط فً لضاء الصٌام، فإنه ٌصام عنه
 نفسه. ٌصوم عنه أو لام أجنبً بالصٌام عنه من تلماء

بصري والزهري ولتادة وأبو ثور وداود، وهو لول ولد لال بذلن : طاووس والحسن ال  
 .(ٗ)الشافعً فً مذهبه المدٌم، وهو أصح المولٌن عنه عند محممً الشافعٌة

رمضان،  الثالث: أن من مات وعلٌه صٌام ولد فرط فٌه، فإنه ٌصام عنه النذر وٌطعم عن صٌام
 .(٘)عباس وهذا رأي  أحمد وإسحاق ونمل عن ابن

 المرآن
ُم }َشْهُر  َرَمَضاَن ال ِذي أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآُن هًُدى ِللن اِس َوبٌََِّناٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلفُْرلَاِن فََمْن َشِهَد ِمْنكُ

ُ بِكُُم اْلٌُْسرَ  ةٌ ِمْن أٌَ اٍم أَُخَر ٌُِرٌُد ّللا   ٌُِرٌُد  َوالَ الش ْهَر فَْلٌَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعد 
َ َعلَى َما َهَداكُْم َولَعَل كُْم تَْشكُُروَن ) ({ ]البمرة : 1٘ٔبِكُُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُوا اْلِعد ةَ َوِلتَُكبُِّروا ّللا 

ٔ1٘] 

 التفسٌر:
شهر رمضان الذي ابتدأ هللا فٌه إنزال المرآن فً لٌلة المدر؛ هداٌة للناس إلى الحك، فٌه أوضح 

دى هللا، وعلى الفارق بٌن الحك والباطل. فمن حضر منكم الشهر وكان صحًٌحا الدالبل على ه
ممًٌما فلٌصم نهاره. وٌُرخَّص للمرٌض والمسافر فً الفطر، ثم ٌمضٌان عدد تلن األٌام. ٌرٌد هللا 
تعالى بكم الٌسر والسهولة فً شرابعه، وال ٌرٌد بكم العسر والمشمة، ولتكملوا عدة الصٌام 

تموا الصٌام بتكبٌر هللا فً عٌد الفطر، ولتعظموه على هداٌته لكم، ولكً تشكروا له شهًرا، ولتخ
 على ما أنعم به علٌكم من الهداٌة والتوفٌك والتٌسٌر.

[؛ " أي هذه األٌام هى 1٘ٔلوله تعالى: }َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآُن{]البمرة :   
 .(ٙ)زال المرآن"شهر رمضان الذي بدئ فٌه بإن

لال الصابونً:" أي واألٌام المعدودات التً فرضتها علٌكم أٌها المإمنون هً شهر رمضان 
 .(2)الذي أبتدأ فٌه نزول المرآن"

و)الشهر(: "هو مدة ما بٌن الهبللٌن؛ وسمً بذلن الشتهاره؛ لال الطبري: " أصله من   
ٌْفه(، إذا أخرجه من ؼمده فاعترض به من أراد ضربه،  )الشهرة(، ٌمال منه : )لد َشهر فبلٌن َس

 .(1)ٌشهُره شهًرا، وكذلن )َشهر الشهر(، إذا طلع هبلله، )وأشهْرنا نحن(، إذا دخلنا فً الشهر"

                                                                                                                                                                               

 .ٕٖٗص  ٙ( المجموع ج ٔ)
 .1ٖ٘ص  ٕ( فتح المدٌر للكمال ج ٕ)
 .ٕٗ٘ص  ٗ، والسنن الكبرى ج ٕٙٔص  ٕ، والزرلانً على مختصر خلٌل جٖٖٗص ٙ( المجموع ج ٖ)
 .5ٖٕص ٗ، المصنؾ جٕ٘٘ص ٗ، السنن الكبرى جٖٖٗص ٙ، المجموع جٕ٘ٔص ٖ( انظر: المؽنً ج ٗ)
 .ٕ٘٘ص ٗ، والسنن الكبرى ج ٖٖٗص  ٙ، والمجموع ج ٕ٘ٔص  ٖ( المؽنً ج ٘)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٗٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)



لال الواحدي:" الشهر: مؤخوذ من الشهرة، تمول َشَهَر الشًء ٌَْشَهُره َشْهًرا: إذا أظهره،  
لناس إلٌه فً معامبلتهم، ومحل دٌونهم، ولضاء وسمً الشَّْهُر شهًرا لشهرة أمره فً حاجة ا

 .(ٔ)نسكهم فً صومهم وحجهم وؼٌر ذلن من أمورهم"
( الهبلل شهًرا، لال ابن األعرابً: ألنه ٕلال اللٌث: "والشهر: ظهور الشًء، وسمً ) 
 .(ٕ)ٌشهر به"
 .(ٖ)ولال الزجاج: "إنما سمً الشهر شهرا لشهرته وبٌانه" 
ر شهًرا باسم الهبلل إذا أهّل سمً شهًرا. والعرب تمول: رأٌُت ولال بعضهم: سُمً الشه 

 :(ٗ)الشَّْهَر، أي: رأٌت هبلله، لال ذو الرمة
ْهَر لَْبَل الناِس وهو بخٌُل   ٌرى الشَّ

 .(٘)ولد أَْشَهْرنا، أي: أتى علٌنا َشْهٌر" 

 .(ٙ)لال الفراء: "ولم أسمع منه فعبًل إال هذا"  
 :(2)الهبللولد اختلؾ العلماء فً   

 أحدهما: أن الهبلل ما هّل فً األفك وإن لم ٌَُر.
 والثانً: أن الهبلل ما ربً واشتهر.

لال ابن عثٌمٌن: " والصواب الثانً، وأن مجرد طلوعه فً األفك ال ٌترتب علٌه حكم   
 .(1)حتى ٌرى، وٌتبٌن، وٌُشهد إال أن ٌكون هنان مانع من ؼٌم، أو نحوه" -شرعً 

{ مضاؾ إلٌه ممنوع من الصرؾ بسبب العلمٌة وزٌادة األلؾ، والنون؛ َرَمَضانَ و}  
ْمض؛ واختلؾ لماذا سمً برمضان على لولٌن:  مؤخوذ من الرَّ

أي ٌحرلها باألعمال الصالحة، فرمضان مصدر رمض إذا  -فمٌل: ألنه ٌرمض الذنوب  -ٔ
 .(5)احترق

ه  .(ٓٔ)"جاء فً معجم الوسٌط: " َرِمَض: اشتد حرُّ
ولٌل: ألنه أول ما سمٌت الشهور بؤسمابها صادؾ أنه فً ولت الحر والرمضاء؛ فسمً شهر  -ٕ

ً ما ٌصادؾ زمن الرمضاء، وهو الذي ٌشتد فٌه الحر فً جزٌرة العرب،  رمضان. ألنه ؼالبا
 .فسمً بذلن من الرمض وهو شدة الحر

العطش.  ةلال المرطبً: " ورمضان مؤخوذ من رمض الصابم ٌرمض إذا حر جوفه من شد
والرمضاء ممدودة : شدة الحر، ومنه الحدٌث : "صبلة األوابٌن إذا رمضت الفصال" . خرجه 

فٌما  -مسلم. ورمض الفصال أن تحرق الرمضاء أخفافها فتبرن من شدة حرها. فرمضان 
 .(ٔٔ)وافك شدة الحر، فهو مؤخوذ من الرمضاء" -ذكروا 

                                                             

 .5ٙ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 )شهر(. ٖٕٔ٘/ ٗ(اللسان: ٕ)
 )شهر(. ٖٕٔ٘/ ٗ، وانظر: اللسان: 5ٕ٘/ ٔ(معانً المرآن" للزجاج ٖ)
 ، وورد فً "البحر المحٌط": نحٌل.ٔٙ٘"دٌوانه" ص (البٌت فً ٗ)
، 2ٙ/ ٕ، وتفسٌر الثعلبً: ٗٗٗ/ ٖ، وانظر: فً معانً الشهر: "تفسٌر الطبري: 2ٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)

 )شهر(. ٖٕٔ٘/ ٗ، واللسان: 2ٖٕوالمفردات: 
، 2ٙ/ ٕتفسٌر الثعلبً: ، وٗٗٗ/ ٖ، وانظر: فً معانً الشهر: "تفسٌر الطبري: 2ٓ٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٙ)

 )شهر(. ٖٕٔ٘/ ٗ، واللسان: 2ٖٕوالمفردات: 
 .ٖٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٖٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 .5ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .2ٖٖ/ٔ( نعجم الوسٌط: ٓٔ)
 .5ٕٓ/ٕ(  تفسٌر المرطبً: ٔٔ)

التً كانوا ٌعملون بها ولتبذ ، إلى أن تؽٌرت تلن األسماء استخدم العرب لبل اإلسبلم أسماء لؤلشهر الممرٌة 
فً  –وتوحدت فً ربوع األرض العربٌة لتؤخذ صورتها المعروفة علٌها منذ أواخر المرن الخامس المٌبلدي 

 وفٌما ٌؤتً معانً بالً أشهر العربٌة:. الجد الخامس للنبً ملسو هيلع هللا ىلص –عهد كبلب 



وعظة والفكرة فً أمر اآلخرة كما ٌؤخذ الرمل ولٌل : ألن الملوب تؤخذ فٌه من حرارة الم -ٖ
 .(ٔ)والحجارة من حر الشمس. والرمضاء : الحجارة المحماة

ولٌل : هو من رمضت النصل أرمضه وأرمضه رمضا إذا دلمته بٌن حجرٌن لٌرق. ومنه -ٗ
، وسمً الشهر به ألنهم كانوا ٌرمضون أسلحتهم -عن ابن السكٌت  -نصل رمٌض ومرموض 

ٌحاربوا بها فً شوال لبل دخول األشهر الحرم. وحكى الماوردي أن اسمه فً فً رمضان ل
 :(ٕ)الجاهلٌة )ناتك( وأنشد للمفضل

                                                                                                                                                                               

ًَ بذلن  -   .العرب لبل اإلسبلم حرموا المتال فٌه ألنمحرم: سُّمِ
كانت تَْصفَر أي تخلو من أهلها، لخروجهم فٌه لٌمتاتوا وٌبحثوا عن الطعام  صفر: سمً بذلن ألن دٌار العرب -

  .هربا من حر الصٌؾ وٌسافروا
  .فلزمه ذلن االسم ربٌع األول: سمً بذلن ألن تسمٌته جاءت فً الربٌع -
ربٌع اآلِخر" وال ٌمال " بذلن ألن تسمٌته جاءت فً الربٌع أٌضا فلزمه ذلن االسم، وٌمال فٌهربٌع اآلِخر: سمً  -

  .ربٌعان فمط "ربٌع الثانً"؛ ألن الثانً تُوحً بوجود ثالث، بٌنما ٌوجد
  .ٌتجمد الماء؛ فلزمه ذلن االسم ُجمادى األولى: سمً بذلن ألن تسمٌته جاءت فً الشتاء حٌث -

سمً بذلن ألن تسمٌته جاءت فً الشتاء أًٌضا؛ فلزمه ذلن االسم. وٌمال فٌه "جمادى اآلِخرة" جمادى اآلِخرة: 
  .الثانٌة"؛ ألن الثانٌة توحً بوجود ثالثة، بٌنما ٌوجد ُجمادٌان فمط وال ٌمال"جمادى

  .الشًَء أي هابه وعظمه رجب: سمً بذلن ألن العرب كانوا ٌعظمونه بترن المتال فٌه، ٌمال رجب
 .تتفرق(؛ للحرب واإلؼارات بعد لعودهم فً شهر رجب عبان: سمً بذلن ألن العرب كانت تتشعب فٌه )أيش -
ٌمال: رمضت  رمضان: سمً بذلن اشتمالا من الرمضاء، حٌث كانت الفترة التً سمً فٌها شدٌدة الحر، -

 .الحجارة.. إذا سخنت بتؤثٌر الشمس
 لت فٌها ألبان اإلبل )نمصت وجؾ لبنها(.تسمى فً فترة تشوَّ  شوال: سُّمً بذلن ألنه -

  .سمً بذلن ألن العرب كانت تمعد فٌه عن المتال على اعتباره من األشهر الحرم :ذو المعدة
 .ذو الحجة: سمً بذلن ألن العرب عرفت الحج فً هذا الشهر

اٍن اشتمت منها ، ذكرها أهل ٌتبٌن لنا أن لتسمٌة هذه األشهر الممرٌة ، بهذه األسماء المعروفة الٌوم : أسباب ومع
اهُ  " : العلم ، لال الحافظ ابن كثٌر رحمه هللا ٌِن السََّخاِويُّ فًِ ُجْزٍء َجَمعَهُ َسمَّ ٌُْخ َعلَُم الّدِ اْلَمْشُهوُر فًِ »ذََكَر الشَّ

ًَ بِذَِلَن ِلَكْونِِه َشْهًرا مُ « أَْسَماِء اأْلٌََّاِم َوالشُُّهوِر  َم سُّمِ ًَ بِذَِلَن تَؤِْكًٌدا ِلتَْحِرٌِمِه ؛ أِلَنَّ أَنَّ اْلُمَحرَّ ًما، َوِعْنِدي أَنَّهُ سُّمِ َحرَّ
َماٍت َوَمَحاِرمَ  ُمهُ َعاًما . لَاَل : َوٌُْجَمُع عَلَى ُمَحرَّ  ومحارٌم ، وصفر سمً اْلعََرَب َكانَْت تَتَمَلَُّب بِِه فَتُِحلُّهُ َعاًما َوتَُحّرِ

ْخُرُجوَن ِلْلِمتَاِل َواأْلَْسفَاِر ، ٌُمَاُل َصِفَر اْلَمَكاُن إِذَا َخبَل َوٌُْجَمُع َعلَى أَْصفَاٍر ، وشهر بذلن لخلو بٌوتهم منهم ِحٌَن ٌَ 
َلاَمةُ فًِ ِعَماَرةِ الربٌع ، َوٌُْجَمُع عَ  ًَ بِذَِلَن اِلْرتِبَاِعِهْم فٌِِه ، َوااِلْرِتبَاعُ اإْلِ ِل سُّمِ صٌب لَى أَْربِعَاَء كنَربٌِعٍ اأْلَوَّ

ًَ بِذَِلَن ِلُجُموِد اْلَماِء فٌِهِ  ِل . وُجَماَدى سُّمِ   . وأنصباء ، وعلى أربعة كرؼٌؾ وأرؼفة، وربٌع اآْلِخُر َكاأْلَوَّ
َدَوَرانَِها   ِمنْ لَاَل : َوَكانَِت الشُُّهوُر فًِ ِحَسابِِهْم اَل تَُدوُر، َوفًِ َهذَا نََظٌر ؛ إِْذ َكانَْت شُُهوُرهُْم منوطة باألهلة فبل بُدَّ 

ٌَّاٍت  ًَ ، ِعْنَد ُجُموِد اْلَماِء ِفً اْلبَْرِد، َوٌُْجَمُع َعلَى ُجَماِد َل َما سُّمِ ْوهُ بِذَِلَن أَوَّ ُهْم َسمَّ
َكُحَباَرى وُحَباِرٌَّاٍت ، َوَلْد فَلَعَلَّ

  . ٌُذَكَُّر َوٌَُإنَُّث فٌَُمَاُل جمادى األولى واألول ، وجمادى اآْلِخُر َواآْلِخَرةُ 
لَِها وَرَجٌب ِمَن التَّْرِجٌِب َوهَُو التَّْعِظٌُم َوٌُْجَمُع َعلَى أَْرَجاٍب وِرَجاٍب وَرَجبَاٍت . وَشْعبَاُن ِمْن تََشعُِّب اْلمَ  بَاِبِل َوتَفَرُّ

ْمَضاِء ، َوهَُو اْلُحرُّ ،  ةِ الرَّ ٌَُماُل َرِمَضِت اْلِفَصاُل : إَِذا ِلْلؽَاَرِة َوٌُْجَمُع َعلَى َشعَابٌَِن وشعبانات. ورمضان ِمْن ِشدَّ
َرا بُِل ِبؤَْذنَابَِها ِللّطِ اٌل ِمْن َشالَِت اإْلِ ِق ) ٌعنً َعِطَشْت ، َوٌُْجَمُع َعلَى َرَمَضانَاٍت َوَرَماِضٌَن َوأَْرِمَضٍة. وَشوَّ

راب  (. الّضِ
ااَلٍت . واْلمَْعدَ  ُ بِفَتْحِ اْلمَاِؾ ، لُْلُت : َوَكْسِرَها، ِلمُعُوِدِهْم فٌِِه َعِن اْلِمتَاِل لَاَل: َوٌُْجَمُع َعلَى َشَواِوَل َوَشَواِوٌَل َوشَوَّ ة

ةُ بكسر الحاء ، للت : وفتحها ، سمً بذلن إللامتهم اْلَحجَّ ِفٌ ِه ، َوالتَّْرَحاِل ، َوٌُْجَمُع َعلَى ذََواِت اْلمَْعَدةِ. واْلِحجَّ
ةِ  (. وٌنظر : "المفصل فً تارٌخ العرب 5ٕٔ-1ٕٔ/ ٗن"تفسٌر ابن كثٌر" )".انتهى م َوٌُْجَمُع َعلَى ذََواِت اْلِحجَّ

 . ( وما بعدها5ٔ/ٙٔلبل اإلسبلم" ، للعبلمة المإرخ جواد علً )
وال حرج فً ذكر أسماء الشهور ، وشرح معانٌها ، وأصل اشتمالها ، وسبب تسٌمتها بذلن ، كما ذكره 

ة تعلٌمٌة فً ذلن ، مع أن أصل االشتماق تنوسً ، ولم المإرخون واللؽوٌون ، خاصة إذا كانت هنان مصلح
ٌبك له تعلك بؤسماء الشهور ، لدورانها فً فصول السنة ، كما هو معروؾ ، وال عبللة لذلن بشًء من أحكامها 

  . الشرعٌة المعروفة
 .5ٕٔ/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
، واللسان)نتك(، وتاج العروس: )نتك(، وأساس الببلؼة)نتك(، والدر المصون: 5ٕٔ/ٕ(انظر: تهذٌب اللؽة: ٕ)
 نتك عرى حباله وذلن إذا جذبها فاسترخت عمدها وعراها فانتتمت.. ٕٕٙ/ٔ



َوفًِ نَاتٍِك أَْجَلْت لََدى َحْوَمِة الَوَؼى        َوَولَّْت َعلَى األَْدبَاِر فُْرَساُن َخثْعََما 
(ٔ) 

 .(ٕ)" ٌرمضهم لال الزمخشري: " أراد رمضان ألنه ٌنتك الصّوام كما  
فرمضان مشتك  ،(ٖ)للت: والمول الثانً هو األلرب؛ ألن هذه التسمٌة كانت لبل اإلسبلم  

من األصل رمض، وفً ذلن إشارة إلى حر الصٌؾ، مما ٌدل على الفصل الذي ولع فٌه هذا 
لال المرطبً: "، ٌمال إنهم لما نملوا أسماء الشهور عن اللؽة المدٌمة  .الشهر من فصول السنة

 .(ٗ)سموها باألزمنة التً ولعت فٌها، فوافك هذا الشهر أٌام رمض الحر، فسمً بذلن"
لال الطبري: "وأما مجاهد فإنه كان ٌكره أن ٌمال :)رمضان(، وٌمول : "لعله اسٌم من أسماء  

 . (ٙ)"(٘)هللا"
اعترض اإلمام النووي على كون )رمضان( من أسماء هللا، فمال: "وزعموا أن فً حٌن  

رمضان اسم من أسماء هللا تعالى لال البٌهمً وروي ذلن عن مجاهد والحسن والطرٌك إلٌهما 
ضعٌؾ ورواه عن دمحم بن كعب واحتجوا بحدٌث رواه البٌهمً عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه 

لال:" ال تمولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء هللا تعالى ولكن لولوا شهر  عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص
رمضان"، وهذا حدٌث ضعٌؾ ضعفه البٌهمً وؼٌره والضعؾ فٌه بٌن فإن من رواته نجٌح 

 .(2)" السندي وهو ضعٌؾ سًء الحفظ
 :(1)[، لراءتان1٘ٔوفً  لوله تعالى:} َشْهُر{]البمرة:   

 :(5)رفع وهً لراءة الجماعة: على االبتداء، وفً خبره لوالنإحداهما: } َشْهُر{، بال
 األول: أن الخبر لوله: }الَِّذي أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآُن{.

 .(ٓٔ)والثانً: أنه ارتفع على أنه خبر ابتداء محذوؾ، والمعنى: هً شهر رمضان. لله األخفش

                                                             

 .5ٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 ( أساس البلبلؼة: )نتك(.ٕ)
أول من صام رمضان نوح علٌه السبلم لما خرج من السفٌنة. ولد تمدم ( لال المرطبً: " لال أهل التارٌخ : ٖ)

لول مجاهد : كتب َّللّا رمضان على كل أمة ، ومعلوم أنه كان لبل نوح أمم ، وَّللّا أعلم".)تفسٌر المرطبً: 
ٕ/ٕ5ٓ.) 
 .5ٕٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
ٌُْخ الطَّبرّيِ  َهذَا إِْسنَاٌد َضِعٌٌؾ ؛ (٘) _ هَُو : ابُن إبراهٌَم ، لَْم أَْعثُْر لَهُ َعلَى ترجمٍة ، وبمٌَّةُ إسناِدِه  فالُمثَنَّى _ َش

وريُّ علٌِه ، تابعَهُ طلحةُ بُن عمٍرو : أَْخَرَجـهُ ابُن َعَساِكَر فً " تارٌخِ دمشَك " 
ثماٌت ، ولْد تُوبَِع سفٌاُن الثَّ

ٍد الحافِظ ، أخبرنإٓٗ/ٕٙ) اِم بِن محمَّ ِ بِن  ( ِمْن َطِرٌِك تمَّ ِد بِن عبِد َّللاَّ ثنا أبو الفضِل العبَّاُس بُن محمَّ أبً ، حدَّ
واُب  ٍد ] كذا فً األَْصِل ، والصَّ ًُّ ، حدَّثنا أبو محمَّ ًُّ ، حدَّثنا أبو ُموَسى عمراُن بُن ُموَسى الطَّرسوس ربٌعةَ السُّلم

ٌُْد بُن َداُوَد ، حدَّثنا وكٌٌع ،  ٍ [ سُنَ ًّ الَ تَمُولُوا : َرَمَضاُن  : َعْن طلحةَ بِن عمٍرو ، َعْن مجاهٍد ؛ لَالَ أنَّ كنٌتَهُ أبو عل
ِ _ عزَّ وجلَّ   . _ ، َولَِكْن لُولُوا : َشْهُر رَمَضاَن ؛ لَعَلَّهُ اْسٌم مْن أَْسَماِء َّللاَّ

 
العبَّاُس بُن محمٍد هَُو : العبَّاُس بُن أحمَد  فؤبو الفضلِ  ألوُل : َهذَِه ُمتَابَعَةٌ الَ ٌُْفَرُح بها ؛ ألنَّ إسناَدَها َضِعٌٌؾ ِجّداً ؛

ِه ، تَْرَجَم لهُ ابُن َعَساِكَر فً " تارٌخِ دمشَك " ، وأخرَج َهذَا األثَر فً  ِ ، نُِسَب إلى َجّدِ ِد بِن عبِد َّللاَّ بِن محمَّ
ٌُْد بُن َداُوَد هُوَ  ً َوالَ تَْعِدٌبلً ، وسُنَ َؾ ،  ترجمتِِه ، ولَْم ٌَْذكُْر فٌِه َجْرحا : حسٌُن بُن َداُوَد ، وسُنٌٌد لمٌب لهُ ، ُضّعِ

ًُّ ، َوهَُو َمتُْرونٌ   . وطلحةُ بُن عمٍرو هَُو : ابُن عثماَن المّكِ
ًُّ فً " السُّنِن الكبرى " )  . ( إلى أَثَِر مجاهٍد َهذَا ، وذََكَر أنَّ الطَّرٌَك إلٌِه َضِعٌؾٌ ٕٕٓ/ٗوأََشاَر البٌهم

. لال الطبري: حدثنً المثنى لال ، حدثنا أبو نعٌم لال ، حدثنا سفٌان ، عن ٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
مجاهد : أنه كره أن ٌمال : " رمضان " ، وٌمول : لعله اسم من أسماء هللا لكن نمول كما لال هللا : " شهر 

 رمضان " .
 .ٕٗ٘/ٙ( المجموع: 2)
، وتفسٌر 2ٓ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٗ-2ٗ/ٔالسبعة:  ، والحجة لمراءٕٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: 1)

 .5ٕٔ/ٕالمرطبً: 
، وتفسٌر 2ٓ٘/ٖ، والتفسٌر البسٌط: 1ٗ-2ٗ/ٔ، والحجة لمراء السبعة: ٕٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: 5)

 .5ٕٔ/ٕالمرطبً: 
 .ٕٖ٘/ ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش ٓٔ)



دات، وتبٌٌن لها، ونحو هذا لال وذلن "ألن لوله: }َشْهُر َرَمَضاَن{ تفسٌٌر لؤلٌام المعُدو  
اِنٌَةُ (ٔ)الفراء ، أراد: ذلكم شهر رمضان، الصٌام شهر رمضان، أي: صٌامه كما لال فً: }الزَّ

انًِ فَاْجِلُدوا{ ]النور:  [ أي: فٌما فرض علٌكم الزانٌة والزانً، أي: حكمهما، وكذلن: }َمثَُل َٕوالزَّ
 .(ٕ)فٌَِها{"اْلَجنَِّة الَّتًِ ُوِعَد اْلُمتَّمُوَن 

الثالث: وٌجوز أن ٌكون } َشْهُر{ مبتدأ، }الَِّذي أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآُن{ صفة، والخبر }فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم 
[. وجاز أن ٕ - ٔالشَّْهَر{ وأعٌد ذكر الشهر تعظٌما، كموله تعالى : }اْلَحالَّةُ َما اْلَحالَّةُ{ ]الحالة : 

رمضان وإن كان معرفة فلٌس معرفة بعٌنها ألنه شابع فً جمٌع ٌدخله معنى الجزاء، ألن شهر 
 .(ٖ)المابل، لاله أبو علً

والمراءة الثانٌة: } َشْهَر{، بالنصب، روي عن مجاهد وشهر بن حوشب ، ورواها هارون 
، ومعناه : الزموا شهر رمضان أو صوموا، و }الَِّذي أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآُن{ (ٗ)األعور عن أبً عمرو

ٌر  ٌْ نعت له، وال ٌجوز أن ٌنتصب بتصوموا، لببل ٌفرق بٌن الصلة والموصول بخبر أن وهو }َخ
 .(٘)لَكُْم{"
ٌَّاماً َمْعُدوَداٍت{ ]البمرة :      .(ٙ)["1ٗٔولال الرمانً :" ٌجوز نصبه على البدل من لول }أَ
 :(2)واختلؾ هل ٌمال)رمضان(دون أن ٌضاؾ إلى شهر، وفٌه وجهان  

الٌجوز أن ٌمال)رمضان(، دون أن ٌضاؾ إلى شهر، لٌل: كره ذلن مجاهد ولال : " أحدهما: 
 .(1)لعله اسم من أسماء هللا لكن نمول كما لال هللا :}شهر رمضان{ "

 لال المرطبً: " وهذا المول استند على أخبار ضعٌفة، منها:  
ِ _ تعالى _، ولكْن  الَ تَمُولُوا : َرَمَضانُ  "لول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  - ؛ فإنَّ َرَمَضاَن اْسٌم مْن أسماِء َّللاَّ

 .(5)لُولُوا : َشْهُر َرَمَضاَن"

                                                             

 .ٕٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٔ)
 .2ٓ٘/ٖالتفسٌر البسٌط: ( ٕ)
 .1ٗ/ٔ( انظر: الحجة للمراء السبعة: ٖ)
عن  ٕٔ، وذكرها ابن خالوٌه فً المراءات الشاذة:1ٕٙ/ٔ، وإعراب المرآن:ٕٗ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٗ)

 مجاهد، ورواٌة عن عاصم.
 .5ٕٕ/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 .5ٕٕ/ٕلمرطبً:، وتفسٌر إ٘ٗ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٙ)
 .5ٕٕ/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
ولد كان مجاهد ٌمول : ال تمولوا  ، لال أبو طالب المكً:"٘ٗٗ-ٗٗٗ/ٖ(:ص1ٕٔٔ( أخرجه الطبري)1)

ولد رفعه إسماعٌل بن أبً زٌاد فجاء به  رمضان فإنه اسم من أسماء َّللّا تعالى ، ولكن لولوا : شهر رمضان ،
 (.22ٔ/ٕمسنداً".)لوت الملوب: 

 . ( لوكٌع ، ولد رواه ابن عساكر من طرٌمه كما ذكر األخ نادر ٖٗٗ/  ٔعزاه السٌوطً فً الدر المنثور ) 
حدثنا ابن السمان لال حدثنا ٌحٌى بن أبً طالب لال حدثنا عبد الوهاب بن  :(ٖٗفً شؤن الدعاء )  لال الخطابً

د لال : ) ال ٌمولن أحدكم جاء رمضان ، وذهب عن مجاه حمٌد األعرج عطاء لال حدثنا طلحة بن عمرو عن
 (. رمضان ، فلعله اسم من أسماء هللا

 . فطلحة بن عمرو لم ٌسمعه من مجاهد ، إنما سمعه من حمٌد األعرج
لال الخطابً : وها هنا حرؾ ٌروى عن مجاهد ، أنا مرتاب بصحته أبداً ، وهو ما ٌروى عنه من لوله ... ثم 

 . ساله
 . : وهذا شًء ال أعرؾ له وجهاً بحال ، وأنا أرؼب عنه وال ألول به ( ٓٔٔولال ) ص 

(: ولد روى عثمان بن األسود عن مجاهد أنه لال : ال تمل رمضان ، ولكن ٖٓٗ/  ٕجاء فً صبح األعشى ) 
 . لل كما لال هللا عز وجل : شهر رمضان ؛ فإنن ال تدري ما رمضان

( ، 5ٔ/  ٗنسبه لعطاء ، ابن بطال فً شرح الصحٌح )  . مسنداً  ولم ألؾ علٌه روي عن عطاء بن أبً رباح ،
 . ، وؼٌرهم ، ( ٕٕ٘/  ٙٔ( ، والعٌنً فً عمدة الماري )  ٘ٔٗ/ ٗوابن مفلح فً الفروع ) 

 . لال ابن النحاس : كان عطاء ومجاهد ٌكرهان أن ٌمال : رمضان
ًُّ فً " السُّنِن الكُبرى " ٖ٘/2( حدٌث ضعٌؾ، أَْخَرَجهُ ابُن َعِدّيٍ فً " الكامِل " )5) ( _ َوِمْن َطِرٌِمِه : البٌهم
ًُّ بُن سعٌٍد ، حدَّثنا 12ٔ/ٕ( ، وابُن الجوزّيِ فً " الموضوعاِت " )2ٙ5ٖ_ رلم:  ٕٔٓ/ٗ) ( _ لاَل : حدَّثنا عل

ٌَْرةَ ؛ لاَل: لا ُد بُن أبً معشٍر ، حدَّثنً أبً ، عْن سعٌٍد الَمْمبُرّيِ ، عْن أبً هَُر ِ محمَّ الَ تَمُولُوا :  " :  َل رسوُل َّللاَّ



الَ ٌَمُولَنَّ أََحُدكُْم : ُصْمُت  :" وعن ابِن عَُمَر ؛ لاَل : لاَل َرسُوُل َّللاَِّ  -وفً خبر آخر َعِن   - 
َكذَا َوَكذَا ؛ فإنَّ َرَمَضاَن اْسٌم ِمْن أسماِء  َرَمَضاَن، ولُْمُت َرَمَضـاَن، والَ َصنَْعُت فً َرَمَضانَ 

 ِ فً كتابِِه"  الِعَظاِم، ولكْن لُولُوا : َشْهُر َرَمَضاَن، َكَما لَاَل َربُّكُمْ   َّللاَّ
(ٔ). 

 الثانً: ولٌل: ٌجوز أن ٌمال)رمضان( دون اإلضافة. وهذا لول الجمهور.
والصحٌح جواز إطبلق رمضان من ؼٌر إضافة كما ثبت فً الصحاح وؼٌرها، روي   

أنه لال: "إذا كان أّوُل لٌلة من رمضان: ُصفِّدت  عن أبً هرٌرة عن النبً 
الشٌاطٌن  (ٕ)

النار فلم ٌُفتح منها باٌب، وفُتِّحت أبواب الجنة فلم ٌُؽلك منها ، وؼُلِّمت أبواب (ٖ) ومردة  الجن
باٌب، وٌُنادي مناٍد: ٌا باؼً الخٌر ألبل، وٌاباؼً الشر ألصر، وهلل عتماء من النار، وذلن كل 

مة"، وفً "، وفً لفظ لمسلم: "وفتح أبواب الرحلٌلة"، وفً لفظ للبخاري: "وفتحت أبواب السماء
 .(ٗ)"لفظ للبخاري ومسلم: "وسلسلت الشٌاطٌن

، تفتح فٌه علٌكم صٌامه وفً حدٌث آخر: "أتاكم رمضان شهر مبارن، فرض هللا   
الشٌاطٌن، هلل فٌه لٌلة خٌر من ألؾ أبواب السماء، وتؽلك فٌه أبواب الجحٌم، وتُؽلُّ فٌه مردة 

                                                                                                                                                                               

ِ _ تعالى _ ، ولكْن لُولُوا : َشْهُر َرَمَضانَ   . " َرَمَضاُن ؛ فإنَّ َرَمَضاَن اْسٌم مْن أسماِء َّللاَّ
ُ _ فً " األَْذَكاِر " )ص :  ًُّ ، ( : " َوَهذَا الَحِدٌُث َضِعٌٌؾ ، َضعَّفَهُ ال115لَاَل اإلماُم النَّوويُّ _ رحمهُ َّللاَّ بٌهم

ِ _ تعالى _ ، َمَع كثرةِ مْن َصنََّؾ فٌَِها ٌِْه َظاهٌر ، ولَْم ٌذكْر أحٌد َرَمَضاَن فً أسماِء َّللاَّ عُؾ َعلَ  ." والضَّ
ًُّ فً " تفسٌِرِه " ) ( : " وهذا لٌَس بصحٌحٍ ؛ فإنَّهُ مْن حدٌِث أبً معشٍر نجٌحٍ ، وهو 5ٕٕ/ٕولاَل المرطب

 . " ضعٌؾٌ 
ِ _ تعالى _ َرَمَضاَن ، ولاَل ابُن الجو زّيِ : " هذا حدٌٌث موضوعٌ الَ أَْصَل لَهُ ، ... ، ولَْم ٌذكْر أََحـٌد فً أسماِء َّللاَّ

ى بِه إْجَماعاً    . " والَ ٌجوُز أْن ٌُسمَّ
ًُّ _  فَؤَبُو معشٍر هَُو : نجٌُح بُن َعْبدِ  ألوُل : بَْل هَُو َضِعٌٌؾ ، َوالَ ٌَِصُل إِلى َدَرَجـِة الَوْضعِ ؛ ْنِديُّ المدن حمِن الّسِ الرَّ

ٌَْضَطِرُب  ٌِر _ ، َوهَُو ضعٌٌؾ ، َكاَن لَْد تؽٌََّر لَْبَل َمْوتِِه تؽٌُّراً َشِدٌداً ؛ ِلذَا َكاَن  فً َحِدٌثِِه ، َواَل إَِماُم المؽَاِزي والّسِ
ا اْضَطَرَب فً إِْسَناِدهِ    : ٌُِمٌُم اإِلْسنَاَد ، َوَهذَا الَحِدٌُث ممَّ

ٌَّاِن ، 2ٖٙٔمَْد أَْخَرَجهُ ابُن أبً َحاتٍم فً " التَّفسٌِر " )رلم :فَ  ُد بُن بكَّاِر بِن الرَّ ( فماَل : حدَّثنا أبً ، حدَّثنا محمَّ
ٌَْرةَ لالَ  ِ ، وسعٌٍد ، عْن أبً هَُر ًّ ِد بِن كعٍب المَُرظ الَ تَمُولُوا : َرَمَضاُن ؛ فإنَّ  : حدَّثنا أبو معشٍر ، عْن محمَّ

ِ _ تعالى _ ، َولَِكْن لُولُوا : َشْهُر َرَمَضانَ   . َرَمَضاَن اْسٌم مْن أَْسَماِء َّللاَّ
، وضعََّؾ إسناَدهُ السُّ  : ألولُ  ًَّ داً المُرظ ٌَْرفَْعهُ ، َولََرَن مَع سعٌٍد الَمْمبُرّيِ محمَّ ًُّ َكذَا َولَفَهُ َعلَى أبً هُرٌرةَ ولَْم  ٌوط

ًُّ فً " السُّنِن الكُبرى " )ٓٗتَّؤرٌخِ " )ص :فً " الشَّمارٌخِ فً علِم ال _ رلم :  ٕٕٓ/ٗ( ، ولْد أخرجهُ البٌهم
ـِد 2ٙ5ٗ ٌَّاِن ، عْن أبً معشٍر ، عْن محمَّ ِد بِن بكَّاِر بِن الرَّ ِ بِن عبِد العزٌِز البؽوّيِ ، عْن محمَّ ( من طرٌِك عبِد َّللاَّ

واِب ، بِن كعٍب ؛ لاَل : ... ، فَذََكَر نحوهُ ، فََولَ  ًُّ : " وهو أَْشبَهُ " ، أَْي : بالصَّ ِ ، لاَل البٌهم ًّ ٍد المُرظ فَـهُ َعلَى محمَّ
ا أبو َحاتٍم _ كما فً " الِعلَلِ  واٌِة 2ٖٗرلم :  _ 5ٕٗ/ٔ)" أمَّ ٌْرةَ َكَما فً الّرِ َح أنَّهُ مْن لوِل أبً هَُر ( _ فمْد َرجَّ

 . السَّابمةِ 
امٌ ٔ) حمِن ، حدَّثنا ناشُب 5ٕٕفً " فوابِدِه " )رلم :  ( حدٌث منكر. أْخَرَجـهُ تمَّ ( مْن َطِرٌِك سلٌمـاَن بِن عبِد الرَّ

اِن بِن ُمَزاحٍم ، َعِن ابِن عَُمرَ  حَّ ًُّ ، حدَّثنا مماتُل بُن حٌَّاَن ، عِن الضَّ  . بُن عمٍرو أبو عمٍرو الشٌَّبان
فاد ُصفِّدت الشٌاطٌن ومردة ال( ٕ) فَد: بفتحتٌن، والّصِ : أي شُدَّت، وأُوثمت باألؼبلل، والصَّ : ما -بالكسر  –جّنِ

، ولٌٍد وؼٍل، واألصفاد: المٌود، واحدها صفد. لال هللا تعالى:  نٌَِن فًِ األَْصفَاد  ٌوثك به األسٌر: من لِّدٍ مَرَّ  مُّ
ً فمد صفدته. ]انظر: النهاٌة فً  أي مشدودٌن بعضهم ببعٍض فً المٌود واألؼبلل، وكل من شّددته شداً وثٌما

 [.ٕٗ/ٖ، وتفسٌر البؽوي، ٖ٘ٔ، ومختار الصحاح للرازي، ص ٖ٘/ٖؼرٌب الحدٌث البن األثٌر، 
ان كثٌراً، فلو ( صفدت الشٌاطٌن ومردة الجن: فإن لٌل: كٌؾ نرى الشرور والمعاصً والعة فً رمضٖ)

صفِّدت الشٌاطٌن لم ٌمع ذلن؟ فالجواب أنها: إنما تؽلُّ عن الصابمٌن الصوم الذي حوفظ على شروطه، وروعٌت 
آدابه، أو المصفد بعض الشٌاطٌن وهم المردة ال كلهم كما تمدم فً بعض الرواٌات، أو الممصود تملٌل الشرور 

ن ؼٌره، إذ ال ٌلزم من تصفٌد جمٌعهم أن ال ٌمع شر وال فٌه، وهذا أمر محسوس؛ فإن ولوع ذلن فٌه ألل م
معصٌة؛ ألن لذلن أسباباً ؼٌر الشٌاطٌن: كالنفوس الخبٌثة، والعادات المبٌحة، والشٌاطٌن اإلنسٌة. ]المفهم لما 

، وفتح الباري 5ٗٔ/2، وشرح النووي على صحٌح مسلم، ٖٙٔ/ٖأشكل من تلخٌص صحٌح مسلم، للمرطبً، 
 [.ٗٔٔ/ٗالبن حجر، 

( متفك علٌه: البخاري، كتاب الصوم،باٌب: هل ٌمال رمضان، أو شهر رمضان ؟ ومن رأى كلَّه واسعاً، برلم ٗ)
 ، ومسلم، كتاب الصٌام، باب فضل رمضان، برلم 155ٔ، ورلم 151ٔ
 . 52ٕٓ، والنسابً، برلم 1ٕٙ(، والترمذي واللفظ له برلم 25ٓٔ)-ٕ



شهر، من ُحِرم خٌَرها فمد حرم "، ولفظ أحمد: "تفتح فٌه أبواب الجنة " بدالً من "أبواب 
 .(ٔ)"السماء
 : (ٕ)وربما أسمطت العرب ذكر الشهر من رمضان، لال الشاعر  

 ِدْرِعَها الفَْضفَاِض       أَْبٌَُض ِمْن أُْخِت َبنًِ إَِباِض َجاِرٌةٌ فً 
  َجاِرٌةٌ فً َرَمَضاَن الَماِضً       تَْمَطُع الَحِدٌَث بِاإِلٌَماِض 

ُ  -وهذا اختٌار الجمهور: لَاَل اإِلَماُم النَّوويُّ     ُ أعلُم _ َما  -رحمهُ َّللاَّ : " والصَّواُب _ وَّللاَّ
ِ البُخاريُّ فً " َصِحٌِحِه "، وؼٌُر َواِحٍد مَن العُلماِء الُمحمِّمٌَن ؛ أنَّهُ اَل ذََهَب إلٌِه اإلم اُم أَبُو عبِد َّللاَّ

ٌء، ب ًْ ٌْفََما لَاَل ؛ ألنَّ الَكَراَهةَ الَ تَثْبُُت إالَّ بالشَّْرعِ، ولَْم ٌَثْبُْت فً َكَراَهتِِه َش ْل ثََبَت َكَراَهةَ ُمْطلماً َك
ٌِْن وؼٌِرِهَما أكثُر مْن أْن تُْحَصَر، وَلْو فً األحادٌِث جو ِحٌَح اُز ذَِلَن، واألحادٌُث فٌِه مَن الصَّ

ْؼُت لجمعِ ذَِلَن َرجوُت أْن ٌَْبلَُػ أحادٌثُهُ ِمبٌَِن، لكنَّ الؽرَض ٌحصُل بَحِدٌٍث َواِحدٍ   .(ٖ)" تَفَرَّ
َشْهُر   } ٌِد بالشَّهِر بُِوُروِد المُرآِن بِِه حٌُث لالَ َولَاَل الحافظُ ابُن َحَجٍر : " َولَْد ٌُتََمسَُّن ِللتَّمٌِْ   

ِؾ 1َ٘ٔرَمَضاَن{]البمرة :  [، َمَع اْحتَِماِل أْن ٌكوَن َحْذُؾ لفِظ َشْهٍر مَن األََحاِدٌِث مْن تََصرُّ
رُّ فً َعَدِم َجْزِم الُمصنِِّؾ _ ٌعنً : البُخاريَّ _ بالحُ  واةِ، َوَكؤَنَّ َهذَا ُهَو الّسِ ْكِم، ونُِمَل عْن الرُّ

ِ _ ِمْنُهْم _، وَكثٌٍِر مَن الشَّافعٌَِّة : إْن َكاَن هُنَاَن لرٌنةٌ  ًّ  أَْصَحاِب َماِلٍن الَكَراِهٌةُ، وعِن ابِن الَبالِبلَّنِ
تَْصِرفُـهُ إلى الشَّهِر فبلَ ٌُْكَرهُ، والجمهوُر َعلَى الَجَواِز"
(ٗ). 

: " لَاَل النُّحَ    ًُّ  .(٘)" اةُ : وَشْهُر َرَمَضاَن أَْفَصُح مْن تَْرَن الشَّْهرِ َولَاَل السٌُُّوط
أي "إبتديء فٌه ؛ [1٘ٔ} الَِّذى أُنِزَل فٌِِه اْلمُْرَءاُن { ]البمرة : ومعنى لوله تعالى:   

، إذ "نزل فً لٌلة المدر من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنٌا، فً لٌلة المدر من شهر (ٙ)إنزاله"
 . (2)إلى دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على ما أراد هللا إنزاله إلٌه"رمضان. ثم أنزل 

لال صاحب الكشاؾ: "ومعنى }أُْنِزَل فٌِِه اْلمُْرآُن{ ابتدئ فٌه إنزاله، وكان ذلن فً لٌلة   

المدر. ولٌل : أنزل جملة إلى سماء الدنٌا، ثم نزل إلى األرض نجوما. ولٌل : أنزل فً شؤنه 
ٌاُم( كما تمول أنزل فً عمر كذا، وفً علّى كذا"المرآن، وهو لوله :  ٌْكُُم الّصِ )كُِتَب َعلَ

(1). 
وعن النبً علٌه الصبلة والسبلم: " نزلت ُصحؾ إبراهٌم أول لٌلة من شهر رمضان،    

وأنزلت التوراةُ لست َمَضٌن من رمضان، وأنزل اإلنجٌل لثبلَث َعشرة خلت، وأنزل المرآن 
 .(5)ألربع وعشرٌن من رمضان "

ولال ابن عباس لال : أنزل هللا المرآن إلى السماء الدنٌا فً لٌلة المدر، فكان هللا إذا أراد   
ٌْلَِة اْلمَْدِر{ ]سورة المدر :  ًَ منه شٌبًا أوحاه، فهو لوله : }إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فًِ لَ  .(ٓٔ)["ٔأن ٌُوِح

لم ٌبٌن هنا هل أنزل فً اللٌل منه مُْرَءاُن {، } الَِّذى أُنِزَل فٌِِه الْ لال الشنمٌطً: لوله تعالى  
أو النهار ؟ ولكنه بٌن فً ؼٌر هذا الموضع أنه أنزل فً لٌلة المدر من رمضان وذلن فً لوله : 

                                                             

،  ولال األلبانً 2ٔٗ1، وأحمد برلم 1ٕٓٔ( النسابً، كتاب الصٌام، باب ذكر االختبلؾ على معمر، برلم ٔ)
 : )) حسن صحٌح ((. ٙ٘ٗ/ٕفً صحٌح ابن ماجه 

، وأمالً المرتضى: 12، والمؽنً: 5٘( ٌنسب هذا الرجز لرإبة، انظر: التمام فً تفسٌر أشعار هذٌل: ٕ)
 .1ٔٗ/ٖانة: ، والخز5ٖ/ٙ، وابن ٌعٌش: ٖٙ/ٔ
 .115( األذكار: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗ( فتح الباري: ٗ)
 .ٓٗ( الشمارٌخ فً علم التارٌخ: ٘)
 .ٔٙ/ٕ( روح المعانً: ٙ)
 .٘ٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)
حلبً( ، عن أبً سعٌد مولى بنً هاشم ، عن عمران أبً العوام  2ٓٔ:  ٗ) 2ٓ٘ٔٔ(رواه أحمد فً المسند : 5)
، وزاد  15ٔ:  ٔ، عن المسند . وكذلن السٌوطً  ٙٓٗ:  ٔبهذا اإلسناد ، وهو إسناد صحٌح . ونمله ابن كثٌر  ،

 نسبته إلى دمحم بن نصر ، وابن أبً حاتم ، والطبرانً ، والبٌهمً فً الشعب.
عكرمة ، عن ابن . عن ابن المثنى لال ، حدثنا عبد الوهاب لال ، حدثنا داود ، عن ٙٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)

 عباس.



ٌْلَِة اْلمَْدِر{ ]سورة المدر :  ٌْلٍَة ُمبَاَرَكٍة{ ]ال ولوله :[، ٔ}إِنَّا أَْنَزْلنَاهُ فًِ َل [،  ٖدخان : }إِنَّا أَْنَزْلَناهُ فًِ َل
 ألن اللٌلة المباركة هً لٌلة المدر على التحمٌك وفً معنى إنزاله وجهان :

 األول : أنه أنزل فٌها جملة إلى السماء الدنٌا كما ثبت عن ابن عباس رضً هللا عنهما .
 .(ٔ)والثانً : أن معنى إنزاله فٌها ابتداء نزوله كما لال به بعضهم"

مثل الؽفران، والشكران؛ كلها مصادر؛ ولكن هل هو بمعنى اسم {: "مصدر اْلمُْرَءانُ و}  
أي الممروء؛ ولٌل: بمعنى اسم  -الفاعل؛ أو بمعنى اسم المفعول؟ لٌل: إنه بمعنى اسم المفعول 

أي المارئ؛ فالمعنى على األول واضح؛ والمعنى على الثانً: أنه جامع لمعانً الكتب  -الفاعل 
ٌا، واآلخرة؛ وال ٌمتنع أن نمول: إنه بمعنى اسم الفاعل، واسم السابمة؛ أو جامع لخٌري الدن

المفعول؛ وهل المراد بـ} المرآن{  الجنس، فٌشمل بعضه؛ أو المراد به العموم، فٌشمل كله؟ لال 
للعموم فٌشمل كل المرآن؛ وهذا هو المشهور عند كثٌر من المفسرٌن « أل»بعض أهل العلم: إن 

ٌشكل الوالع؛ ألن الوالع أن المرآن نزل فً رمضان، وفً شوال،  المتؤخرٌن؛ وعلى هذا المول
وفً ذي المعدة، وفً ذي الحجة... فً جمٌع الشهور؛ ولكن أجابوا عن ذلن بؤنه روي عن ابن 
عباس رضً هللا عنهما أن المرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بٌت العزة فً رمضان، وصار 

؛ لكن هذا األثر ضعٌؾ؛ ولهذا (ٔ)-ملسو هيلع هللا ىلص-على رسول هللا جبرٌل ٌؤخذه من هذا البٌت، فٌنزل به 
هنا للجنس؛ ولٌست للعموم؛ وأن معنى: } أنزل فٌه المرآن { أي ابتدئ فٌه « أل»الصحٌح أن 

[، ولوله تعالى: }إنا أنزلناه فً لٌلة ٖإنزاله، كموله تعالى: }إنا أنزلناه فً لٌلة مباركة{ ]الدخان: 
 .(ٕ)[ أي ابتدأنا إنزاله"ٔدر: المدر{ ]الم

َرشاًدا للناس إلى سبٌل الحّك ولَْصد [ ؛ أي: "1٘ٔلوله تعالى: }هًُدى ِللنَّاِس{ ]البمرة :   
 .(ٖ)المنهج"
 .(ٗ)أخرج ابن أبً حاتم عن ابن جرٌج: "}هدى للناس{، لال: ٌهتدون به" 

 .(٘)لال البٌضاوي:أي:" أنزل وهو هداٌة للناس بإعجازه"  
 .(ٙ)لال الزمخشري: " أى" أنزل وهو هداٌة للناس إلى الحك"  
لال الصابونً:أي:" حال كونه هداٌة للناس لما فٌه من إِرشاد وإِعجاز"  

(2). 
لال المراؼً: أي:" لهداٌة الناس إلى الصراط السوّى والنهج المستمٌم، ومن التذكر  

ٌكون ذلن كفاء فٌضه اإللهى باإلحسان ، لهداٌته أن ٌعبد فً هذا الشهر ما ال ٌعبد فً ؼٌره ، ل
 .(1)وتظاهر نعمه على عباده ، فهو من شعابر دٌننا ، ومواسم عبادتنا"

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: لوله تعالى "} هًدى {: مفعول من أجله؛ أو حال من } المرآن {؛   
فالمعنى: أنزل هادٌاً فإذا كانت مفعوالً من أجله فالمعنى: أنزل لهداٌة الناس؛ وإذا كانت حاالً 

وهذا ألرب؛ و} هًدى { من الهداٌة؛ وهً الداللة؛ فالمرآن داللة للناس ٌستدلون به على  -للناس 
 :(5)ما ٌنفعهم فً دٌنهم، ودنٌاهم؛ و}للناس{ أصلها األناس؛ ومنه لول الشاعر

                                                             

 .2٘-2ٗ/ٔ( أضواء البٌان: ٔ)
 .ٖٖٓواألسماء والصفات  ٖٔ/2، والبٌهمً فً دالبل النبوة ٖٓ٘/ ٕأخرجه الحاكم  (ٔ)
 .ٖٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .1ٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٔٔ/ٔ(:صٔ٘ٙٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .2ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٙ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً:1)
ولوله دوٌهٌة هو تصؽٌر داهٌة، . 55/ٗٔ، واألؼانً: 25ٕ( البٌت للبٌد بن ربٌعة، انظر: الشعر والشعراء: 5)

أي أنه سٌنفتح علٌهم باب ، وهى الباب الصؽٌر -بفتح فسكون  -وٌروى فً مكانه خوٌخٌة وهو مصؽر خوخة 
 .م منه الشر، والمراد باالنامل االظفار وصفرتها تكون بعد الموتٌدخل إلٌه



نَاِملُ  ٍَ  كُلُّ أُنَاٍس َسْوَؾ تْدُخُل بٌنهم         دوٌهٌة تصفر منها األْ
اسمً تفضٌل؛ « شر»و« خٌر»لكن لكثرة استعمالها حذفت الهمزة تخفٌفاً، كما حذفت من  

والمراد بهم البشر؛ ألن بعضهم ٌؤنس ببعض، وٌستعٌن به؛ فموله تعالى: }هًُدى ِللنَّاِس{، أي كل 
ن، كما الهداٌة العلمٌة؛ أما الهداٌة العملٌة فإنه هًدى للمتمٌ -المإمن، والكافر  -الناس ٌهتدون به 

 .(ٔ)فً أول السورة؛ فهو للمتمٌن هداٌة علمٌة، وعملٌة؛ وللناس عموماً فهو هداٌة علمٌة
واضحات  [، أي: وآٌات "1٘ٔلوله تعالى: }َوبٌَِّنَاٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلفُْرلَاِن{ ]البمرة :   

 .(ٕ)مكشوفات، مما ٌهدى إلى الحك وٌفرق بٌن الحك والباطل"
 .(ٖ)ٌنات من الهدى فبٌنات من الحبلل والحرام"لال السدي:" أما وب 

 .(ٗ)لال الصابونً: أي: "وآٌات واضحات تفرق بٌن الحك والباطل"  
لال الزمخشري: أي: أنزل "وهو آٌات واضحات مكشوفات مما ٌهدى إلى الحك وٌفرق   

 .(٘)بٌن الحك والباطل"
لها فارلة بٌن الحك لال المراؼً:أي:" مع وضوح آٌاته وإرشادها إلى الحك ، وجع 

 .(ٙ)والباطل ، والفضابل والرذابل"
لال البٌضاوي:أي:" وآٌات واضحات مما ٌهدي إلى الحك، وٌفرق بٌنه وبٌن الباطل بما  

 .(2)فٌه من الحكم واألحكام"

؛ (1)أي "الواضحات" -لال ابن عثٌمٌن:" المعنى: أن المرآن اشتمل على اآلٌات البٌنات    
الهداٌة، والبراهٌن الدالة على صدق ما جاء فٌه من األخبار، وعلى عدل ما جاء فهو جامع بٌن 
 .(5)فٌه من األحكام"

 [، لوالن:1٘ٔوفً لوله تعالى: }َواْلفُْرلَاِن{ ]البمرة :   
 أحدهما: أن المراد: المرآن ٌفرق بٌن الحك، والباطل. وهذا لول الجمهور.

 .(ٓٔ)و صالحوالثانً: أن الفرلان: التوراة. لاله أب
والراجح أن }َاْلفُْرلَاِن{: "مصدر، أو اسم مصدر؛ والمراد أنه ٌفرق بٌن الحك، والباطل؛   

وبٌن الخٌر، والشر؛ وبٌن النافع، والضار؛ وبٌن حزب هللا، وحرب هللا؛ فرلان فً كل شًء؛ 
لبه زٌػ ولهذا من وفك لهداٌة المرآن ٌجد الفرق العظٌم فً األمور المشتبهة؛ وأما من فً ل

 .(ٔٔ)فتشتبه علٌه األمور؛ فبل ٌفرق بٌن األشٌاء المفترلة الواضحة"
لال الزمخشري: "فإن للت: ما معنى لوله: }َوبٌَِّناٍت ِمَن اْلُهدى{ بعد لوله: }هُدًى ِللنَّاِس{  

، وفرق به بٌن الحك  ؟ للت: ذكر أّوال أنه هدى، ثم ذكر أنه بٌنات من جملة ما هدى به َّللاَّ
 .(ٕٔ)طل من وحٌه وكتبه السماوٌة الهادٌة الفارلة بٌن الهدى والضبلل"والبا

أي: فمن شهد منكم  [؛ "1٘ٔلوله تعالى: } فَمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ{]البمرة:   
 .(ٔ)دخول الشهر بؤن لم ٌكن مسافرا فلٌصمه"

                                                             

 ..ٖٖٖ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .1ٕٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ(:صٗ٘ٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٖ)
 .5ٓ/!ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .2ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:2)
 .1ٕٕ/ٔ(تفسٌر الكشاؾ: 1)
 . ٖٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٖٔٔ/ٔ(:ص٘٘ٙٔ( انظر: تفسٌر ابن ابً حاتم)ٓٔ)
 . ٖٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 .2ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٕٔ)



 .(ٕ)ٌصم فٌه"لال البٌضاوي:أي:" فمن حضر فً الشهر ولم ٌكن مسافراً فل  
أي: من شهد منكم المصر فً الشهر عالبل بالؽا صحٌحا ممٌما  لال المرطبً:  

 .(ٖ)"فلٌصمه
أى: فمن كان حاضراً ممٌما ؼٌر مسافر فً الشهر، فلٌصم فٌه وال  لال الزمخشري:"  

 .(ٗ)ٌفطر"
وشهوده برإٌة هبلله ، فعلى كل من رآه أو ثبتت عنده رإٌة ؼٌره أن  لال المراؼً:" 

ٌصومه ، واألحادٌث فً هذا ثابتة فً الصحاح والسنن ، وجرى علٌها العمل من الصدر األول 
 . (٘)إلى الٌوم"

 :(ٙ)[ على لولٌن1٘ٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }َشِهَد{]البمرة:  
وعلى هذا المول ٌرد إشكال فً لوله تعالى: }الشهر{؛ ألن الشهر مدة  أحدهما: أنه بمعنى: شاهد،

ما بٌن الهبللٌن؛ والمدة ال تشاهد؛ والجواب أن فً اآلٌة محذوفاً؛ والتمدٌر: فمن شهد منكم هبلل 
 الشهر فلٌصمه.

 الثانً: ولٌل: بمعنى حضر.
عالى: }َوَمْن َكاَن والمول الثانً أصح: أن المراد بـ} شهد { حضر؛ وٌرجح هذا لوله ت  

 َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر{؛ ألن لوله تعالى: }َعلَى َسَفٍر{ ٌمابل الحضر. وهللا أعلم.
ٌَُصْمهُ{]البمرة:    :(2) [، وجهان من المراءة1٘ٔوفً لوله تعالى: }فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْل

 . أحدهما: لراءة العامة بجزم البلم فً } فَْلٌَُصْمهُ{
 الثا نً: ولرأ الحسن واألعرج بكسر البلم: } فَِلٌَُصْمهُ{.

لال المرطبً: "وهً الم األمر وحمها الكسر إذا أفردت، فإذا وصلت بشًء ففٌها وجهان   
[. ٖ: الجزم والكسر، وإنما توصل بثبلثة أحرؾ : بالفاء كموله }فَْلٌَُصْمهُ{ }فَْلٌَْعبُُدوا{ ]لرٌش : 

 .(1)["5ٕ[. وثم كموله : }ثُمَّ ْلٌَْمُضوا{ ]الحج : 5ْٕلٌُوفُوا{ ]الحج : والواو كموله : }وَ 
واختلؾ العلماء فً معنى)شهود الشهر( فً لوله تعالى:}فََمْن َشِهَد ِمْنكُُم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ    

 :(5)[، على ألوال1٘ٔ]البمرة : 
هُر رمضان وهو ممٌم فً داره، فعلٌه أحدها: أنه ُممام الممٌم فً داره. لالوا : فمن دخل علٌه ش
 صوم الشهر كله، ؼاَب بعُد فسافر، أو ألام فلم ٌبرح.

وأبو  -أربعة من الصحابة  -علً بن أبً طالب وابن عباس وسوٌد بن ؼفلة وعابشة  وهذا لول
 .(ٓٔ)مجلز الحك بن حمٌد وعبٌدة السلمانً

فً سفر، والمعنى عندهم :  فمالوا: "وإنما ٌفطر فً السفر من دخل علٌه رمضان وهو  
 .(ٔٔ)من أدركه رمضان مسافرا أفطر وعلٌه عدة من أٌام أخر، ومن أدركه حاضرا فلٌصمه"

الثانً: أنه من شهد أول الشهر وآخره، فلٌصم ما دام ممٌما، فإن سافر أفطر. لاله أبو اسحاق 
 وهو لول الجمهور.، ٕٔ)ومؽٌرة والحسن بن سعد والشعبً وشعبة ولتادة

                                                                                                                                                                               

 .2ٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٕ)
 . 55ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .1ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٗ)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر المراؼً:٘)
 .ٖٖٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .55ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .55ٕ/ٕ(تفسٌر المرطبً: 1)
 .55ٕ/ٕومابعدها. وتفسٌر المرطبً:  5ٗٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .55ٕ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 . 55ٕ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .ٖ٘ٗ-ٕ٘ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)



 .(ٔ)ث:أنه ٌعنً : فمن شهده عالبل بالؽًا مكلفًا فلٌصمه، وهذا مذهب أبً حنٌفة وأصحابهالثال
 والصواب هو المول الثانً، إذ علٌه تدل األخبار الثابتة. وهللا تعالى أعلم.  
ثم اختلؾ أهل العلم فً المَرض الذي أباح هللا معه اإلفطار، وأوجب معه عده من أٌام   

 ث حول هذا الموضوع فً اآلٌة السابمة. وهللا تعالى أعلم.أخر، ولد تمدم الحدٌ
أي  [؛ "1٘ٔلوله تعالى:}َوَمْن َكاَن َمِرًٌضا أَْو َعلَى َسفٍَر فَِعدَّةٌ ِمْن أٌََّاٍم أَُخَر{ ]البمرة:  

 .(ٕ)ومن كان مرٌضاً أو مسافراً فؤفطر فعلٌه صٌام أٌام أخر"
َعلى سفر فً الشهر فؤفطر، فعلٌه صٌاُم عدة وَمْن كان مرًٌضا أو  لال الطبري: أي: "  

 .(ٖ)األٌام التً أفطرها، من أٌام أخَر ؼٌر أٌام شهر رمضان"
 .(ٗ)لال الصابونً:" وكّرر لببل ٌتوهم نسخه بعموم لفظ شهود الشهر"  
لال ابن عثٌمٌن:" وهذه الجملة سبمت؛ لكن لما ذكر سبحانه وتعالى: } فمن شهد منكم   

{، وكانت هذه اآلٌة ناسخة لما لبلها لد ٌظن الظان أنه نسخ حتى فطر المرٌض الشهر فلٌصمه 
حتى بعد أن تعٌن  -والمسافر؛ فؤعادها سبحانه وتعالى تؤكٌداً لبٌان الرخصة، وأن الرخصة 

بالٌة؛ وهذا من ببلؼة المرآن؛ وعلٌه فلٌست هذه الجملة من اآلٌة تكراراً محضاً؛ بل  -الصٌام 
ألنه تعالى لو لال: } فمن شهد منكم الشهر فلٌصمه { ولم ٌمل: } ومن كان.... { تكرار لفابدة؛ 

 .(٘)إلخ، لكان ناسخاً عاما"ً
لال المراؼً:" أعٌد ذكر رخصة اإلفطار مرة أخرى ، لببل ٌظن أن صوم هذا الشهر  

وم فٌه ، محتم ال تتناوله رخصة ، أو تتناوله ولكنها ؼٌر محمودة ، وال سٌما بعد تعظٌم أمر الص
لما له من المنالب والمزاٌا التً سبك ذكرها ، حتى روى أن بعض الصحابة رضى َّللّا عنهم مع 
علمهم بالرخصة فً المرآن كانوا ٌتحامون الفطر فً السفر ، حتى إن النبً صلى َّللّا علٌه وسلم 

 .(ٙ)كان ٌؤمرهم به فً بعض األسفار فبل ٌمتثلون حتى ٌفطر هو"

                                                             

. لال الطبري: " كانوا ٌمولون : من دخل علٌه شهُر رمضان وهو صحٌٌح ٗ٘ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
عالٌل بالٌػ فعلٌه صومه ، فإن ُجّن بعد ُدخوله علٌه وهو بالصفة التً وصفنا ، ثم أفاَق بعد انمضابه ، لزمه لضاُء 

 شهده وهو ممن علٌه فُرض.ما كان فٌه من أٌام الشهر مؽلوبًا على عمله ، ألنه كان ممن 
لالوا : وكذلن لو دخل علٌه شهُر رمضان وهو مجنوٌن ، إال أنه ممن لو كان صحٌَح العمل كان علٌه َصْومه ، 
فلن ٌنمضً الشهر حتى َصح َوبرأ ، أو أفاق لبل انمضاء الشهر بٌوم أو أكثر من ذلن ، فإّن علٌه لضاُء صْوم 

عد إفالته ، ألنه ممن لد َشهد الشهر. لالوا : ولو َدخل علٌه شهُر رمضان الشهر كله ، سوى الٌوم الذي صامه بَ 
وهو مجنون ، فلم ٌفك حتى انمضى الشهُر كله ، ثم أفاق ، لم ٌلزمه لضاء شًء منه ، ألنه لم ٌكن ممن َشهده 

 مكلَّفًا َصْوَمه.
فَْرَض الصوِم ، من أجل فمد صاحبه  ثم لال : وهذا تؤوٌل ال معنى له ، ألّن الجنون إن كاَن ٌُسمط عمن كان به

َعمله جمٌع الشهر ، فمد ٌجب أن ٌكوَن ذلن سبٌَل كل من فمد عمله جمٌع شهر الصوم. ولد أجمع الجمٌُع على أن 
( ثم أفاق بعد انمضاء الشهر ، أن علٌه لضاُء الشهر كله. ٔمن فمد عمله جمٌع َشهر الصوم بإؼماء أو بِْرسام ، )

ٌجوُز االعتراُض به على األمة. وإذ كان إجماًعا ، فالواجب أن ٌكون سبٌُل كل من كان  ولم ٌخالؾ ذلن أحدٌ 
زابَل العمل جمٌع شهر الصوم ، سبٌَل المؽمى علٌه. وإذ كان ذلن كذلن ، كان معلوًما أن تؤوٌل اآلٌة ؼٌر الذي 

لها لابلو هذه الممالة : من أنه شُهود الشهر أو بعضه مكلفًا صوَمه. و ل الذي زعم تؤوَّ إذا بطل ذلن ، فتؤوٌل المتؤّوِ
أن معناه : فمن شهد أوله ممٌما حاضًرا فعلٌه َصْوم جمٌعه ، أبطُل وأفسُد ، لتظاهر األخبار عن َرسول هللا صلى 
هللا علٌه وسلم أنه خرج َعام الفتح من المدٌنة فً شهر رمضان بعد ما َصام بعضه ، وأفطَر وأمر أصحابه 

هناد لال ، حدثنا أبو األحوص ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس لال : " سافَر  باإلفطار. حدثنا
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً رمضان من المدٌنة إلى مكة ، حتى إذا أتى عُْسفان نزل به ، فدعا بإناء فوضعه على ٌَده لٌراه 

 (.٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٖالناُس ، ثم شربه".)تفسٌر الطبري: 
 .5ٓٔ/ٔفاسٌر:( صفوة التٕ)
 .2٘ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .ٖٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .2٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)



ُ بِكُُم اْلٌُْسَر َواَل ٌُِرٌُد بِكُُم اْلعُْسَر{ ]البمرة : لوله تعالى: }ٌُ    أي ٌرٌد هللا بهذا  [،"1ِ٘ٔرٌُد َّللاَّ
 .(ٔ)الترخٌص التٌسٌر علٌكم ال التعسٌر"

 .(ٕ)لال الزجاج:" أي أن ٌٌسر علٌكم بوضعه عنكم الصوم فً السفر والمرض" 

وال ٌرٌد بكم الشدة والمشمة ؛ والتسهٌل علٌكمالتخفٌَؾ علٌكم، لال الطبري:أي: ٌرٌد هللا   
 .(ٖ)علٌكم"
أي ٌرٌد أن ٌٌسر علٌكم وال ٌعسر علٌكم، فلذلن أباح الفطر فً السفر  لال البٌضاوي:"  

 .(ٗ)والمرض"
لال الزمخشري:أي:" أن ٌٌسر علٌكم وال ٌعسر، ولد نفى عنكم الحرج فً الدٌن،   

فٌها، وجملة ذلن ما رخص لكم فٌه من إباحة الفطر فً وأمركم بالحنٌفٌة السمحة التً ال إصر 
السفر والمرض. ومن الناس من فرض الفطر على المرٌض والمسافر، حتى زعم أّن من صام 

 .(٘)منهما فعلٌه اإلعادة"
. (ٙ)لال ابن عباس:" )الٌسر(: اإلفطار فً السفر، و)العسر(: الصٌام فً السفر"  

 .(2)عزٌز، نحو ذلنوروي، عن الضحان وعمر بن عبد ال
لال الشعبً: "إذا اختلؾ علٌن أمران فانظر أٌسرهما فإنه ألرب إلى الحك، إن هللا أراد  

 .(1)بهذه األمة الٌسر، ولم ٌرد بهم العسر"

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: والممصود "لٌست اإلرادة الكونٌة؛ ألن هللا سبحانه وتعالى لو   
ً ما تعسرت األ مور على أحد أبداً؛ فتعٌن أن ٌكون المراد باإلرادة هنا أراد بنا الٌسر كونا

 .(5)فً هذه الشرٌعة عسراً أبداً" -والحمد هلل  -الشرعٌة؛ ولهذا ال تجد 
 .(ٓٔ)ولرئ: "}الٌسر{، و}العسر{ بضمتٌن"  
ةَ{]البمرة :    أي ولتكملوا عدة شهر رمضان بمضاء ما [ ؛"1٘ٔلوله تعالى: }َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّ

 .(ٔٔ)أفطرتم"
 .(ٕٔ)لال الربٌع بن أنس: " عدة رمضان" 

 .(ٖٔ)لال الفراء: أي:" فًِ لضاء ما أفطرتم"  
عدةَ ما أفطرتم، من أٌام أخر، أوجبت علٌكم لضاَء عدة من أٌام  لال الطبري:" ٌعنً: "  

 .(ٗٔ)أخر بعد بربكم من مرضكم، أو إلامتكم من سفركم"
 .(٘ٔ)منا شرعاً أن نكمل العدة" لال ابن عثٌمٌن:" أي: وٌرٌد هللا  

                                                             

 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ( معانً المرآن:ٕ)
 .2٘ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٗ)
 .1ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٘)
 .ٖٖٔ/ٔ(:صٖٙٙٔ(، و)ٓٙٙٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2٘ٗ/ٖ(:ص15ٖٕالطبري)( تفسٌر ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ(:صٖٙٙٔ(، و)ٓٙٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٖٔ/ٔ(:ص5٘ٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .1ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٔ(:ص٘ٙٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( معانً المرآن: ٖٔ)
 .2ٙٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)
 .ٖٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘ٔ)



لال المراؼً:" أي رخص لكم فً اإلفطار فً حالى المرض والسفر ، ألنه ٌرٌد بكم  
الٌسر ، وأن تكملوا العدة ، فمن لم ٌكملها أداء لعذر المرض أو السفر أكملها لضاء بعده ، وبذا 

 .(ٔ)تحّصلون خٌراته ، وال ٌفوتكم شىء من بركاته"
ولال سابر المفّسرٌن: ولتكملوا عّدة ما أفطرتم فً مرضكم وسفركم إذا لال الثعلبً:"  

 .(ٕ)برأتم وألمتم ولضٌتموها"

[، وفٌه 1٘ٔ}َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ{ ]البمرة: واختلؾ أهل اللؽة فً عطؾ )الواو( التً فً لوله  
 :(ٖ)لوالن

 .(ٗ)العدة ولتكبروا هللا. لاله الثعلبًأحدها: أنها عاطفة على ما لبلها، كؤنه لٌل : وٌُرٌد لتكملوا 
: "هذه )البلم( التً فً لوله : }ولتكملوا{ الم )كً( لو -٘()واختراه الطبري-الثانً: ولال الفراء

ألمٌْت كان صوابًا، والعرب تُدخلها فً كبلمها على إضمار فعل بعدها، وال تكون شرًطا للفعل 
، الذي لبلها وفٌها )الواو(، أال ترى أنن تمو ًّ ل : جبتن لتحسن إلً، وال تمول : جبتن ولتحسن إل

ٌِْه أَْفبَِدةُ  فإذا للته فؤنت ترٌد : ولتحسن جبتن، وهو فً المرآن كثٌٌر،  منه لوله : }َوِلتَْصؽَى إِلَ
السََّماَواِت  [، ومنه لوله : }َوَكذَِلَن نُِري إِْبَراِهٌَم َملَكُوتَ ٖٔٔالَِّذٌَن ال ٌُْإِمنُوَن بِاآلِخَرِة{ ]األنعام : 

[، لو لم تكن فٌه )الواو( كان شرًطا على لولن : 2َ٘واألْرِض َوِلٌَكُوَن ِمَن اْلُمولِنٌَِن{ ]األنعام : 
ٌْناهُ ملكوت السموات واألرض لٌكون، فإذا كانت )الواو( فٌها فلها فعل مضمر بعدها،  أر

}َوِلٌَكُوَن ِمَن اْلُمولِنٌَِن{، أرٌناه"
(ٙ). 

انً أولى بالصواب، " ألن لوله : }ولتكملوا العدة{، لٌس لبله )الم( بمعنى والمول الث  
وإن دخول  -)البلم( التً فً لوله : }ولتكملوا العدة{ فتعطؾ بموله : }ولتكملوا العدة{ علٌها 

)الواو( معها، ٌإذن بؤنها شرط لفعل بعدها، إذ كانت )الواو( لو حذفت كانت شرًطا لما لبلها من 
 .(2)الفعل"
 : (1)[، لراءتان1٘ٔوفً لوله تعالى:}َِلتُْكِملُوا{]البمرة:  

 إحداهما: }َِلتُْكِملُوا{، بتشدٌد المٌم. لرأ بها أبو بكر عن عاصم.
والثانٌة:}َِلتُْكِملُوا{، بالتخفٌؾ، لرأ بها نافع وابن كثٌر وابن عامر وحمزة والكسابً، وحفص عن 

 عاصم.
هارون األعور وعبٌد بن عمٌل عن أبً عمرو لال أبو علً:"وروى علً بن نصر و 

}َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّةَ{ مشّددة، ولال أبو زٌد عن أبً عمرو كبلهما: مشددة ومخففة، ولال الٌزٌدي 
 .(5)وعبد الوارث عنه: إنه كان ٌثمّلها، ثم رجع إلى التخفٌؾ"

 .(ٓٔ)لال الرازي: " وهما لؽتان: أكملت وكملت"  
[، "أي ولتحمدوا هللا على ما 1٘ٔتَُكبُِّرواْ هللا على َما َهَداكُْم{]البمرة:لوله تعالى: }َولِ   

 .(ٔٔ)أرشدكم إِلٌه من معالم الدٌن"
 .(ٔ)لال زٌد بن اسلم:" التكبٌر ٌوم الفطر"  

                                                             

 .2٘/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔ)
 .2ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .21ٗ-22ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .2ٖ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .21ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:٘)
 . ٖٔٔ/ ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: ٙ)
 .21ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)
 .1ٕ٘/٘، ومفاتٌح الؽٌب: 22ٔ( انظر: السبعة فً المراءات: 1)
 .22ٔ، وانظر: السبعة:2ٕٗ:ٕ( الحجة: 5)
 .1ٕ٘/٘(  مفاتٌح الؽٌب: ٓٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)



 .(ٕ)تكبروه لهداٌتكم" لال ابن عثٌمٌن:أي:"  
ولتعظموا هللا }َعلى ما َهداكُْم{ لدٌنه ووفمكم ورزلكم شهر رمضان  لال الثعلبً:أي:" 

 .(ٖ)مخفّفا علٌكم وخّصكم به دون سابر أهل الملل"

موا هللا بالذكر له بما أنعم علٌكم به، من الهداٌة"   لال الطبري: أي :" ولتعّظِ
(ٗ). 

، وذلن بذكر  لال المراؼً: أي: من األحكام التً فٌها سعادتكم فً الدنٌا واآلخرة 
عظمته وحكمته فً إصبلح حال عباده ، بتربٌتهم بما ٌشاء من األحكام ، وٌتفضل علٌهم عند 

 .(٘)ضعفهم بالرخص التً تلٌك بحالهم"

َ َعلَى َما َهَداكُْم{]البمرة:وفً لوله تعالى:    :(ٙ)[، وجهان من التفسٌر1٘ٔ} َوِلتَُكبُِّروا َّللاَّ
 ٌم هلل شكرا على ما وفك على هذه الطاعة.أحدهما:  أن المراد منه التعظ

والتكبٌر ٌتضمن: "الِكَبَر بالعظمة، والكبرٌاِء، واألموِر المعنوٌة؛ والِكَبر فً األمور   
الذاتٌة؛ فإن السموات السبع، واألرض فً كؾ الرحمن كحبة خردل فً كؾ أحدنا؛ وهللا أكبر 

 .(2)من كل شًء"
 .(5). حكاه الثعلبً عن أكثر العلماء(1)لة الفطرأن المراد منه التكبٌر لٌ والثانً:

ٌْتُْم َمنَاِسَككُْم لال ابن كثٌر: "   ولتذكروا هللا عند انمضاء عبادتكم، كما لال : } فَإِذَا لََض
َ َكِذْكِركُْم آبَاَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا { ]البمرة :  ٌْتُُم ٕٓٓفَاْذكُُروا َّللاَّ الصَّبلةَ فَاْذُكُروا [ ولال : } فَإِذَا لََض

َ لٌَِاًما َولُعُوًدا َوَعلَى ُجنُوبِكُْم { ] النساء :  [، } فَإِذَا لُِضٌَِت الصَّبلةُ فَاْنتَِشُروا فًِ األْرِض َّٖٓٔللاَّ
َ َكِثًٌرا لَعَلَّكُْم تُْفِلُحوَن { ]الجمعة :  ِ َواْذكُُروا َّللاَّ َسبِّْح بَِحْمِد [ ولال : } وَ َٓٔواْبتَؽُوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ

ٌِْل فََسّبِْحهُ َوأَْدبَاَر السُُّجوِد { ]ق :  [ ؛ ٓٗ، 5َٖربَِّن لَْبَل طُلُوعِ الشَّْمِس َولَْبَل اْلؽُُروِب * َوِمَن اللَّ
 .(ٓٔ)ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبٌح، والتحمٌد والتكبٌر بعد الصلوات المكتوبات"

ٌمول : }ولتكّبِروا هللا على ما هداكم{، لال : بلؽنا عن ابن المبارن لال : "سمعت سفٌان   
 .(ٔٔ)أنه التكبٌر ٌوم الفطر"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٗٔ/ٔ(:صٙٙٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٔ)
 .ٖٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .2ٗ-2ٖ/ٕالثعلبً:( تفسٌر ٖ)
 .11ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .2٘/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .2ٗ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:5ٕ٘/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٙ)
 .ٖٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
(ولال الشافعً: "وأحب إظهار التكبٌر فً العٌدٌن، وبه لال مالن وأحمد وإسحاق وأبو ٌوسؾ ودمحم، ولال أبو 1)

كره ذلن ؼداة الفطر، واحتج الشافعً رحمه هللا بموله تعالى: }العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا على ما حنٌفة: ٌ
هداكم{ ولال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبروا هللا عند انمضابه على ما هداكم إلى هذه الطاعة، ثم 

ٌدٌن أوكد فً التكبٌر؟ فمال فً المدٌم: لٌلة النحر ٌتفرع على هذا ثبلث مسابل: إحداها: اختلؾ لوله فً أن أي الع
 أوكد إلجماع السلؾ علٌها، ولال فً الجدٌد: لٌلة الفطر أوكد لورود النص 
فٌها وثانٌها: أن ولت التكبٌر بعد ؼروب الشمس من لٌلة الفطر، ولال مالن: ال ٌكبر فً لٌلة الفطر ولكنه ٌكبر 

ك: إذا ؼدا إلى المصلى حجة الشافعً أن لوله تعالى: }ولتكبروا هللا فً ٌومه، وروي هذا عن أحمد، ولال إسح
على ما هداكم{ ٌدل على أن األمر بهذا ٌوجب أن ٌكون التكبٌر ولع معلبل بحصول هذه الهداٌة، لكن بعد ؼروب 
تكبٌر الشمس تحصل هذه الهداٌة، فوجب أن ٌكون التكبٌر من ذلن الولت وثالثها: مذهب الشافعً أن ولت هذا ال

ممتد إلى أن ٌحرم اإلمام بالصبلة، ولٌل فٌه لوالن آخران أحدهما: إلى خروج اإلمام والثانً: إلى انصراؾ 
 [.5ٕ٘/٘اإلمام والصحٌح هو األول، ولال أبو حنٌفة: إذا بلػ إلى أدنى المصلى ترن التكبٌر".]مفاتٌح الؽٌب: 

 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:5)
 .٘ٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .25ٗ/ٖ(:ص5ٕٕٓ( أخرجه الطبري)ٔٔ)



ولال ابن زٌد : "كان ابن عباس ٌمول : حكٌّ على المسلمٌن إذا نظروا إلى هبلل شوال   
وا هللا حتى ٌفرؼوا من عٌدهم، ألن هللا تعالى ذكره ٌمول : " ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا  أن ٌكبّرِ

 .(ٔ)ى ما هداكم "عل
ٌِْه َوَسلََّم بِالتَّْكبٌِرِ لال ابن عباس :    ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًّ  .(ٕ)" كُْنُت أَْعِرُؾ اْنِمَضاَء َصبَلةِ النَّبِ
ولهذا أخذ كثٌر من العلماء مشروعٌة التكبٌر فً عٌد الفطر من هذه اآلٌة : } َوِلتُْكِملُوا   

َعلَى َما َهَداكُْم { حتى ذهب داود بن علً األصبهانً الظاهري إلى وجوبه فً  اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبُِّروا َّللاََّ 
َ َعلَى َما َهَداكُْم { وفً ممابلَته مذهُب أبً حنٌفة  عٌد الفطر ؛ لظاهر األمر فً لوله } َوِلتَُكبُِّروا َّللاَّ

على اختبلؾ فً  أنه ال ٌُْشَرع التكبٌر فً عٌد الفطر. والبالون على استحبابه، -رحمه هللا  -
 .(ٖ) تفاصٌل بعض الفروع بٌنهم

إلى أن التكبٌر ٌكون  -وهللا أعلم  -لال ابن عثٌمٌن: "وعبر بـ} على { دون البلم إشارة   
فً آخر الشهر؛ ألن أعلى كل شًء آخره؛ و} ما  هنا مصدرٌة تسبن هً، وما بعدها بمصدر؛ 

هداٌة العلم؛ وهداٌة العمل؛ وهً التً ٌعبر  :فٌكون التمدٌر: على هداٌتكم؛ وهذه الهداٌة تشمل
عنها أحٌاناً بهداٌة اإلرشاد، وهداٌة التوفٌك؛ فاإلنسان إذا صام رمضان وأكمله، فمد مّن هللا علٌه 

 .(ٗ)بهداٌتٌن: هداٌة العلم، وهداٌة العمل"
فضله أي ولكً تشكروا هللا على  [،"1٘ٔ{]البمرة:َولَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ  لوله تعالى: } 
وإِحسانه"
(٘). 
 .(ٙ)لال الثعلبً: أي:" على نعمه" 
 .(2)لال الزمخشري:أي:" وإرادة أن تشكروا" 

أي: " ولتشكروا هللا على ما أنعم به علٌكم من الهداٌة والتوفٌك، وتٌسٌر ما لال الطبري:   
 .(1)لو شاء عسر علٌكم"

فرابضه، وترن محارمه، وحفظ  لال ابن كثٌر:" إذا لمتم بما أمركم هللا من طاعته بؤداء  
 .(5)حدوده، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرٌن بذلن"

{ على أمور أربعة؛ إرادة هللا بنا الٌسر؛ عدم إرادته تَْشكُُرونَ لال ابن عثٌمٌن:" و}   
العسر؛ إكمال العدة؛ التكبٌر على ما هدانا؛ هذه األمور كلها نِعَم تحتاج منا أن نشكر هللا عز 

{؛ و )الشكر( هو المٌام بطاعة المنعم بفعل َولَعَلَّكُْم تَْشكُُرونَ وجل علٌها؛ ولهذا لال تعالى: } 
 .(ٓٔ)هٌه"أوامره، واجتناب نوا

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: بٌان األٌام المعدودات التً أبهمها هللا عز وجل فً اآلٌات السابمة؛ بؤنها  - ٔ

 شهر رمضان.
 ومنها: فضٌلة هذا الشهر، حٌث إن هللا سبحانه وتعالى فرض على عباده صومه. - ٕ

                                                             

 .25ٗ/ٖ(:ص5ٖٕٓ(أخرجه الطبري)ٔ)
( باب : الذكر بعد الصبلة 1ٖ٘فتح( ، وأخرجه مسلم)1ٗٔ/1ٕٗ(خرجه البخاري باب الذكر بعد الصبلة رلم )ٕ)

ْكِر ِحٌَن ٌَْنَصِرُؾ النَّاُس ِمَن الَمْكتُوبَِة َكاَن َعلَى  ْوِت بِالذِّ ِه الصبلة وزاد:" أَنَّ َرْفَع الصَّ ٌْ ِ َصلَّى هللاُ َعلَ ًّ َعْهِد النَّبِ
 ." َوَسلََّم ( َولَاَل اْبُن َعبَّاٍس: " كُْنُت أَْعلَُم إِذَا اْنَصَرفُوا بِذَِلَن إِذَا َسِمْعتُهُ 

 .٘ٓ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .ٖٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .5ٓ/!ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .2ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .2ٕ/ٕ، ونمله الماسمً: فً محاسن التؤوٌل: 1ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: 2)
 .25ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)
 .٘ٓ٘/ٔ(تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٖٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)



التفسٌر هل هو ابتداء إنزاله؛ ومنها: أن هللا تعالى أنزل المرآن فً هذا الشهر؛ ولد سبك فً  - ٖ
ٌتكلم بالمرآن حٌن  -تبارن وتعالى  -أو أنه نزل كامبلً؛ والظاهر أن المراد ابتداء إنزاله؛ ألن هللا 

 إنزاله؛ ولد أنزله جل وعبل مفرلاً؛ فٌلزم من ذلن أن ال ٌكون المرآن كله نزل فً هذا الشهر.
لذي أنزله هو هللا، كما فً آٌات كثٌرة أضاؾ هللا ومنها: أن المرآن كبلم هللا عز وجل؛ ألن ا - ٗ

سبحانه وتعالى إنزال المرآن إلى نفسه؛ والمرآن كبلم ال ٌمكن أن ٌكون إال بمتكلم؛ وعلٌه ٌكون 
 المرآن كبلم هللا عز وجل؛ وهو كبلمه سبحانه وتعالى لفظه، ومعناه.

 تعالى: } هًدى للناس {.ومنها: ما تضمنه المرآن من الهداٌة لجمٌع الناس؛ لموله  - ٘
ومنها: أن المرآن الكرٌم متضمن آلٌات بٌنات واضحة ال تخفى على أحد إال على من طمس  - ٙ

هللا للبه فبل فابدة فً اآلٌات، كما لال عز وجل: } وما تؽنً اآلٌات والنذر عن لوم ال ٌإمنون { 
 [ .ٔٓٔ]ٌونس: 

حك، والباطل؛ وبٌن النافع، والضار؛ وبٌن أولٌاء ومنها: أن المرآن الكرٌم فرلان ٌفرق بٌن ال - 2
 هللا، وأعداء هللا؛ وؼٌر ذلن من الفرلان فٌما تمتضً حكمته التفرٌك فٌه.

ومنها: وجوب الصوم متى ثبت دخول شهر رمضان؛ وشهر رمضان ٌثبت دخوله إما  - 1
إذا رآه واحد ٌوثك  بإكمال شعبان ثبلثٌن ٌوماً، أو برإٌة هبلله؛ ولد جاءت السنة بثبوت دخوله

 .(ٔ)بموله
 ومنها: ال ٌجب الصوم لبل ثبوت دخول رمضان. - 5

وٌتفرع على هذا أنه لو كان فً لٌلة الثبلثٌن من شعبان ؼٌم، أو لتر ٌمنع من رإٌة الهبلل فإنه ال 
ٌصام ذلن الٌوم؛ ألنه لم ٌثبت دخول شهر رمضان؛ وهذا هو المول الراجح من ألوال أهل العلم؛ 

اهر حدٌث عمار بن ٌاسر رضً هللا عنهما أن من صام الٌوم الذي ٌشن فٌه فمد عصى أبا بل ظ
 : أي أن صٌامه إثم.(ٕ)-ملسو هيلع هللا ىلص-الماسم 

؛ وٌجوز «وهذا أولى»ومن فوابد اآلٌة: التعبٌر بـ } شهر رمضان {؛ لال أهل العلم:  - ٓٔ
من صام رمضان إٌماناً واحتساباً... »ملسو هيلع هللا ىلص: ؛ لمول النبً « شهر»بإسماط  -« رمضان»التعبٌر بـ 

؛ (ٗ)«إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة: »-ملسو هيلع هللا ىلص-، ولوله (ٖ)«ومن لام رمضان إٌماناً واحتساباً 
 وال عبرة بمول من كره ذلن.

للمرٌض الذي على عباده، حٌث رخص  -تبارن وتعالى  -ومن فوابد اآلٌة: تٌسٌر هللا  - ٔٔ
 ٌشك علٌه الصوم، وللمسافر مطلماً أن ٌفطرا، وٌمضٌا أٌاماً أخر.

 ومنها: إثبات اإلرادة هلل عز وجل؛ وإرادة هللا تعالى تنمسم إلى لسمٌن: - ٕٔ
إرادة كونٌة: وهً التً بمعنى المشٌبة؛ وٌلزم منها ولوع المراد سواء كان مما ٌحبه هللا، أو مما 

لوله تعالى: }فمن ٌرد هللا أن ٌهدٌه ٌشرح صدره لئلسبلم ومن ٌرد أن ٌضله  ال ٌحبه هللا؛ ومنها

                                                             
: فً شهادة الواحد على رإٌة هبلل رمضان، حدٌث رلم ٗٔ، كتاب الصٌام، باب 52ٖٔراجع أبا داود ص (ٔ)

؛ لال 5ٔٙٔ: الشهادة على رإٌة هبلل رمضان، حدٌث رلم ٙ، كتاب الصوم، باب 5/ٕ؛ والدارمً ٕٖٖٗ
 (.ٕٖٕٗ، حدٌث رلم ٘٘/ٕاأللبانً فً صحٌح أبً داود: "صحٌح" )

؛ والترمذي ٖٖٕٗ: كراهٌة صوم ٌوم الشن، حدٌث رلم ٓٔ، كتاب الصٌام، باب 5ٖٙٔراجع أبا داود ص (ٕ)
، ٖٕٕٓ؛ والنسابً ص1ٙٙ: ما جاء فً كراهٌة صوم ٌوم الشن، حدٌث رلم ٖ، أبواب الصوم، باب 2ٔٗٔص

، أبواب ما جاء فً الصٌام، 2ٕ٘٘؛ وابن ماجة ص5ٕٓٔ: صٌام ٌوم الشن، حدٌث رلم 2ٖكتاب الصٌام، باب 
؛ فً النهً ٔمن كتاب الصوم، باب  ٘/ٕ؛ والدارمً ٘ٗٙٔا جاء فً صٌام ٌوم الشن، حدٌث رلم : مٖباب 

، حدٌث رلم ٕ٘/ٕ؛ لال األلبانً فً صحٌح أبً داود: "صحٌح" )1ٕٙٔعن صٌام ٌوم الشن، حدٌث رلم 
ٕٖٖٗ.) 

؛ وأخرجه مسلم 1ٖ: صوم رمضان احتساباً من اإلٌمان، رلم 1ٕ، كتاب اإلٌمان، باب ٘أخرجه البخاري ص (ٖ)
 21ٔٔ، الترؼٌب فً لٌام رمضان وهو التراوٌح، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب صبلة المسافرٌن، باب 252ص
[ٔ2٘ ]2ٙٓ. 

؛ 151ٔ: هل ٌمال رمضان أو شهر رمضان...، حدٌث رلم ٘، كتاب الصوم، باب 1ٗٔأخرجه البخاري ص (ٗ)
 .25ٓٔ[ ٔ] 5ٕ٘ٗ: فضل شهر رمضان، حدٌث رلم ٔ، كتاب الصٌام، باب 1٘ٓوأخرجه مسلم ص



[ ؛ وهذه اآلٌة، كموله تعالى: ٌٕ٘ٔجعل صدره ضٌماً حرجاً كؤنما ٌصعد فً السماء{ ]األنعام: 
 [ .5ٖومن ٌشؤ ٌجعله على صراط مستمٌم{ ]األنعام:  }من ٌشؤ هللا ٌضلله

زم منها ولوع المراد؛ وال تتعلك إال فٌما ٌحبه هللا عز وجل؛ وإرادة شرعٌة: بمعنى المحبة؛ وال ٌل
ومنها لول هللا تبارن وتعالى: }وهللا ٌرٌد أن ٌتوب علٌكم وٌرٌد الذٌن ٌتبعون الشهوات أن تمٌلوا 

 [ .1ٕ، 2ٕمٌبلً عظٌماً * ٌرٌد هللا أن ٌخفؾ عنكم وخلك اإلنسان ضعٌفاً{ ]النساء: 
عة هللا سبحانه وتعالى مبنٌة على الٌسر، والسهولة؛ ألن ذلن مراد ومن فوابد اآلٌة: أن شرٌ - ٖٔ

إن الدٌن »هللا عز وجل فً لوله تعالى: } ٌرٌد هللا بكم الٌسر {؛ ولد صح عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: 
ا وال تعسروا؛ ٌسرو»ٌبعث البعوث، وٌمول:  -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ وكان (ٔ)«ٌسر ولن ٌشاد الدٌن أحد إال ؼلبه

 .(ٖ)«فإنما بعثتم مٌسرٌن؛ ولم تبعثوا معسرٌن»؛ (ٕ)«وبشروا وال تنفروا
ومنها: انتفاء الحرج والمشمة والعسر فً الشرٌعة؛ لموله عز وجل: } وال ٌرٌد بكم العسر  - ٗٔ
.} 
ؽلب ومنها: أنه إذا دار األمر بٌن التحلٌل، والتحرٌم فٌما لٌس األصل فٌه التحرٌم فإنه ٌ - ٘ٔ

 جانب التحلٌل؛ ألنه األٌسر، واألحب إلى هللا.
 ومنها: األمر بإكمال العدة؛ أي باإلتٌان بعدة أٌام الصٌام كامبلً. - ٙٔ
ومنها: مشروعٌة التكبٌر عند تكمٌل العدة؛ لموله هللا تعالى: } ولتكملوا العدة ولتكبروا هللا  - 2ٔ

هللا أكبر، هللا أكبر، ال إله إال »ول اإلنسان: على ما هداكم {؛ والمشروع فً هذا التكبٌر أن ٌم
هللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، ال »؛ وإن شاء أوتر فمال: « هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد

؛ وإن شاء أوتر باعتبار الجمٌع فمال: « إله إال هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمد
؛ فاألمر فً هذا «  أكبر، هللا أكبر، ال إله إال هللا، وهللا أكبر، هللا أكبر، وهلل الحمدهللا أكبر، هللا»

 وهلل الحمد. -واسع 

من فوابد اآلٌة: أن هللا ٌشرع الشرابع لحكمة، وؼاٌة حمٌدة؛ لموله تعالى: } لعلكم تشكرون  - 1ٔ
.} 
دل لهذا لول النبً صلى هللا علٌه ومنها: اإلشارة إلى أن المٌام بطاعة هللا من الشكر؛ وٌ - 5ٔ

ٌَا  وسلم: "إن هللا طٌب ال ٌمبل إال طٌباً؛ ألن هللا تعالى أمر المإمنٌن بما أمر به المرسلٌن فمال: }
سُُل كُلُوا ِمَن الطٌَِّّبَاِت َواْعَملُوا َصاِلحاً{ ]المإمنون: [، ولال تعالى:}ٌَا أٌََُّها الَِّذٌَن آَمنُواْ ٔ٘أٌََُّها الرُّ

ثم ذكر الرجل ٌطٌل السفر أشعث أؼبر ٌمد ٌدٌه إلى  [،2ٕٔلُواْ ِمن َطٌَِّباِت َما َرَزْلنَاكُْم{]البمرة:كُ 
السماء: ٌا رب ٌا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وؼذي بالحرام فؤنى 

 ؛ وهذا ٌدل على أن الشكر هو العمل الصالح.(ٗ)ٌستجاب لذلن"
هللا عز وجل فإنه لم ٌمم بالشكر، ثم لد ٌكون اإلخبلل كبٌراً؛ ولد  ومنها: أن من عصى - ٕٓ

 حسب المعصٌة التً لام بها العبد. -ٌكون اإلخبلل صؽٌراً 
 تنبٌه:
استنبط بعض الناس أن من كانوا فً األماكن التً لٌس عندهم فٌها شهور، مثل الذٌن فً -ٔ

شهر؛ ألن الشهر ؼٌر موجود؛  الدوابر المطبٌة، ٌصومون فً ولت رمضان عند ؼٌرهم عدة
ولال: إن هذا من آٌات المرآن؛ فمد جاء التعبٌر صالحاً حتى لهذه الحال التً لم تكن معلومة عند 

 الناس حٌن نزول المرآن؛ لموله تعالى: } ولتكملوا العدة {.
ولد جاءت اإلشارة فً السنة النبوٌة فً كٌفٌة صبلة وصٌام أهل المطبٌن)الشمالً  -ٕ

بً(، وهما من العبادات المرتبطة بسٌر الشمس، فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لما حدث أصحابه عن والجنو

                                                             
 .ٖٕٗ/ٔسبك تخرٌجه  (ٔ)
، وأخرجه 5ٙ ٌتخولهم بالموعظة، حدٌث رلم : ما كان النبً ملسو هيلع هللا ىلصٔٔ، كتاب العلم، باب 1أخرجه البخاري ص (ٕ)

، 2ٖٗٔ[ 1] 1ٕ٘ٗ: فً األمر بالتٌسٌر وترن التنفٌر، حدٌث رلم ٖ، كتاب الجهاد والسٌر، باب 51٘مسلم ص
 واللفظ للبخاري.

 .ٕٕٓ: صب الماء على البول فً المسجد، حدٌث رلم 1٘، كتاب الوضوء، باب ٕٓأخرجه البخاري ص (ٖ)
 (.٘ٔٓٔرواه مسلم: ) (ٗ)



ما لبثه فً األرض؟ لال: أربعون ٌوما، ٌوم كسنة، وٌوم كشهر، وٌوم  المسٌح الدجال لالوا:
م؟ لال: كجمعة، وسابر أٌامه كؤٌامكم، فمٌل: ٌا رسول هللا، الٌوم الذي كسنة أٌكفٌنا فٌه صبلة ٌو

 .(ٔ)"ال، الدروا له لدره"
فلم ٌعتبر الٌوم الذي كسنة ٌوما واحدا ٌكفً فٌه خمس صلوات، بل أوجب فٌه خمس صلوات  

فً كل أربع وعشرٌن ساعة، وكذلن ٌجب علٌهم صٌام شهر رمضان، وعلٌهم أن ٌمدروا 
منه ببدء  لصٌامهم فٌحددوا بدء شهر رمضان ونهاٌته، وبدء اإلمسان واإلفطار فً كل ٌوم

الشهر ونهاٌته، وبطلوع الفجر كل ٌوم وؼروب شمسه فً ألرب الببلد إلٌهم ٌتمٌز فٌها اللٌل من 
النهار، وٌكون مجموعهما أربعا وعشرٌن ساعة، لما تمدم فً حدٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن المسٌح 

ال فارق فً ذلن بٌن الدجال، وإرشاده أصحابه فٌه إلى كٌفٌة تحدٌد أولات الصلوات فٌه، إذ 
 .(ٕ)الصوم والصبلة. وهللا تعالى أعلم

وأما حكم الصٌام والصبلة فً الببلد التً ٌطول نهارها، فإذا كانت أولات الصبلة تتماٌز  -ٖ
بحٌث ٌمكن معرفة كل ولت بعبلماته الشرعٌة الدالة علٌه فالواجب أن تصلى كل صبلة فً 

وكذا إذا كان اللٌل والنهار ٌتماٌزان بحٌث ٌمكن الصٌام ولتها الذي جعله هللا تعالى ولتا لها، 
وفك ما دلت علٌه نصوص الشرع فالواجب هو أن ٌصام جمٌع النهار وإن طال، ولد أصدرت 

رحمه هللا  بن باز العزٌز عبد هٌبة كبار العلماء بالمملكة العربٌة السعودٌة برباسة سماحة الشٌخ
بلة والصٌام فً الببلد التً ٌطول نهارها أو ٌمصر جدا، لرارا بهذا الشؤن فصلت فٌه كٌفٌة الص

ونحن ننمل هذا المرار بطوله لما فٌه من الفابدة لعموم المسلمٌن ولما فٌه من إزالة اإلشكال 
 واإلبهام عن هذه المسؤلة.

من ٌمٌم فً ببلد ٌتماٌز فٌها اللٌل من النهار بطلوع فجر وؼروب شمس  جاء فً لرار الهٌبة: 
نهارها ٌطول جداً فً الصٌؾ، وٌمصر فً الشتاء، وجب علٌه أن ٌصلً الصلوات إال أن 

بَلةَ ِلُدلُوِن الشَّْمِس إِلَى َؼَسِك  الخمس فً أولاتها المعروفة شرعاً ؛ لعموم لوله تعالى : }أَلِْم الصَّ
ٌِْل َولُْرآَن اْلفَْجِر إِنَّ لُْرآَن اْلفَْجِر َكاَن َمْشُهوًدا{ ]اإلسراء/ بَلةَ َكاَنْت 21اللَّ [، ولوله تعالى : }إِنَّ الصَّ

 [ .َٖٓٔعلَى اْلُمْإِمنٌَِن ِكتَابًا َمْولُوتًا{ ]النساء/
ِه َوَسلََّم  ٌْ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ِ ْبِن َعْمٍرو بن العاص رضً هللا عنهما أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ ولما ثبت عن َعْبِد َّللاَّ

ُجِل َكطُوِلِه َما لَْم ٌَْحُضْر اْلَعْصُر، َوَوْلُت لَاَل : "َوْلُت الظُّْهِر إِذَا  َزاَلْت الشَّْمُس َوَكاَن ِظلُّ الرَّ
َلى اْلعَْصِر َما لَْم تَْصَفرَّ الشَّْمُس، َوَوْلُت َصبَلةِ اْلَمْؽِرِب َما َلْم ٌَِؽْب الشَّفَُك، َوَوْلُت َصبَلةِ اْلِعَشاِء إِ 

ٌِْل اأْلَْوَسِط، َوَولْ  ْبحِ ِمْن طُلُوعِ اْلفَْجِر َما لَْم تَْطلُْع الشَّْمُس، فَإِذَا َطلَعَْت نِْصِؾ اللَّ ُت َصبَلةِ الصُّ
ٌَْطاٍن" ًْ َش ٌَْن لَْرَن بَلةِ فَإِنََّها تَْطلُُع بَ الشَّْمُس فَؤَْمِسْن َعْن الصَّ
(ٖ). 

لم تفرق إلى ؼٌر ذلن من األحادٌث التً وردت فً تحدٌد أولات الصلوات الخمس لوالً وفعبلً، و
بٌن طول النهار ولصره، وطول اللٌل ولصره، ما دامت أولات الصلوات متماٌزة بالعبلمات 

ٌَّنها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص. هذا بالنسبة لتحدٌد أولات صبلتهم.  التً بَ
وأما بالنسبة لتحدٌد أولات صٌامهم شهر رمضان فعلى المكلفٌن أن ٌمسكوا كل ٌوم منه   

الشراب وسابر المفطرات من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس فً ببلدهم، ما دام عن الطعام و
النهار ٌتماٌز فً ببلدهم من اللٌل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرٌن ساعة، وٌحل لهم 
الطعام والشراب والجماع ونحوها فً لٌلهم فمط، وإن كان لصٌراً، فإن شرٌعة اإلسبلم عامة 

ٌْطُ اأْلَْبٌَُض ِمْن للناس فً جمٌع الببلد،  ولد لال هللا تعالى: }َوكُلُوا َواْشَربُوا َحتَّى ٌَتََبٌََّن لَكُْم اْلَخ
ٌِْل{ ]البمرة/ ٌَاَم إِلَى اللَّ وا الّصِ ٌِْط اأْلَْسَوِد ِمْن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ [، ومن عجز عن إتمام صوم 12ٔاْلَخ

بار طبٌب أمٌن حاذق، أو ؼلب على ظنه أن ٌومه لطوله، أو علم باألمارات أو التجربة أو إخ
ً شدٌداً، أو ٌفضً إلى زٌادة مرضه أو بطء بربه  الصوم ٌفضً إلى إهبلكه أو مرضه مرضا

                                                             

 (.5ٖ2ٕ( رواه مسلم فً كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر المسٌح الدجال وصفته، برلم)ٔ)
 .(وبهذا التفصٌل المذكور أفتت هٌبة كبار العلماء بالمملكة العربٌة السعودٌةٕ)
 (.ٕٔٙرواه مسلم )(ٖ)



أفطر، وٌمضً األٌام التً أفطرها فً أي شهر تمكن فٌه من المضاء. لال تعالى: }فََمْن َشِهَد 
ةٌ ِمْن أٌََّاٍم أَُخَر{ ]البمرة/ِمْنكُْم الشَّْهَر فَْلٌَُصْمهُ َوَمْن َكاَن َمِرٌضً  [، ولال هللا 1٘ٔا أَْو َعلَى َسَفٍر فَِعدَّ

ُ َنْفًسا إِالَّ ُوْسعََها{ ]البمرة/ ٌِن ِمْن 1ٕٙتعالى : }اَل ٌَُكلُِّؾ َّللاَّ ٌْكُْم فًِ الّدِ [، ولال : }َوَما َجَعَل َعلَ
 [.21َحَرجٍ{ ]الحج/

س صٌفاً وال تطلع فٌها الشمس شتاء، أو فً ومن كان ٌمٌم فً ببلد ال تؽٌب عنها الشم  
ببلد ٌستمر نهارها إلى ستة أشهر، وٌستمر لٌلها ستة أشهر مثبلً، وجب علٌهم أن ٌصلوا 
الصلوات الخمس فً كل أربع وعشرٌن ساعة، وأن ٌمدروا لها أولاتها، وٌحددوها معتمدٌن فً 

روضة بعضها من بعض، لما ثبت ذلن على ألرب ببلد إلٌهم تتماٌز فٌها أولات الصلوات المف
فً حدٌث اإلسراء والمعراج من أن هللا تعالى فرض على هذه األمة خمسٌن صبلة كل ٌوم ولٌلة 
ٌَْوٍم  ُد، إِنَُّهنَّ َخْمُس َصلََواٍت كُلَّ  فلم ٌزل النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌسؤل ربه التخفٌؾ حتى لال : "ٌَا ُمَحمَّ

ٌْلٍَة"  .(ٔ)َولَ
ِ ولما ثبت م   ِ رضً هللا عنه لال : َجاَء َرُجٌل إَِلى َرسُوِل َّللاَّ ٌِْد َّللاَّ ن حدٌث َطْلَحةَ ْبَن عُبَ

أِْس، نَْسَمُع َدِويَّ َصْوتِِه َواَل نَْفمَهُ َما ٌَمُوُل، ٌِْه َوَسلََّم ِمْن أَْهِل نَْجٍد ثَاِبُر الرَّ ُ َعلَ َحتَّى َدنَا ِمْن  َصلَّى َّللاَّ
ِ َصلَّ  ٌِْه َوَسلَّمَ َرسُوِل َّللاَّ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ْسبَلِم فَمَاَل َرسُوُل َّللاَّ ٌِْه َوَسلََّم فَإِذَا هَُو ٌَْسؤَُل َعْن اإْلِ ُ َعلَ : ى َّللاَّ

َع . . .  ٌُْرهُنَّ ؟ لَاَل: اَل إِالَّ أَْن تَطَّوَّ ًَّ َؼ ٌْلَِة، فَمَاَل : َهْل َعلَ )َخْمُس َصلََواٍت فًِ اْلٌَْوِم َواللَّ
 .(ٕ)دٌث"الح
وثبت أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص َحدَّث أصحابه عن المسٌح الدجال، فمالوا : َما لَْبثُهُ فًِ اأْلَْرِض ؟ لَاَل   

ٌَّاِمكُْم . لُْلنَ  َ ٌَّاِمِه َكؤ وَل ا : ٌَا َرسُ : "أَْربَعُوَن ٌَْوًما، ٌَْوٌم َكَسنٍَة، َوٌَْوٌم َكَشْهٍر، َوٌَْوٌم َكُجُمعٍَة، َوَساِبُر أَ
ِ، فَذَِلَن اْلٌَْوُم الَِّذي َكَسنٍَة أَتَْكِفٌنَا فٌِِه َصبَلةُ ٌَْوٍم ؟ لَاَل : اَل، اْلُدُروا لَهُ لَْدَرهُ" َّللاَّ
، فلم ٌعتبر الٌوم (ٖ)

ً واحداً ٌكفً فٌه خمس صلوات، بل أوجب فٌه خمس صلوات فً كل أربع  الذي كالسنة ٌوما

أولاتها اعتباراً باألبعاد الزمنٌة التً بٌن أولاتها فً  وعشرٌن ساعة، وأمرهم أن ٌوزعوها على
الٌوم العادي فً ببلدهم، فٌجب على المسلمٌن فً الببلد المسإول عن تحدٌد أولات الصلوات 
فٌها أن ٌحددوا أولات صبلتهم معتمدٌن فً ذلن على ألرب ببلد إلٌهم ٌتماٌز فٌها اللٌل من 

 لخمس بعبلماتها الشرعٌة فً كل أربع وعشرٌن ساعة .النهار، وتعرؾ فٌها أولات الصلوات ا
وكذلن ٌجب علٌهم صٌام شهر رمضان، وعلٌهم أن ٌمدروا لصٌامهم فٌحددوا بدء شهر   

رمضان ونهاٌته، وبدء اإلمسان واإلفطار فً كل ٌوم منه ببدء الشهر ونهاٌته، وبطلوع فجر كل 
اللٌل من النهار، وٌكون مجموعهما أربعاً ٌوم وؼروب شمسه، فً ألرب الببلد إلٌهم ٌتمٌز فٌها 

وعشرٌن ساعة؛ لما تمدم فً حدٌث النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن المسٌح الدجال، وإرشاده أصحابه فٌه عن 
كٌفٌة تحدٌد أولات الصلوات فٌه إذ ال فارق فً ذلن بٌن الصوم والصبلة. وهللا ولً 

 انتهى منه بلفظه. التوفٌك.
صوم والصبلة بتولٌت مكة مع وجود لٌل ونهار فً أربع وعشرٌن وأما تمدٌر ولت ال  

 ساعة فبل شن فً كونه من أكبر الخطؤ.
ٌَاِم   رحمه هللا فً فتوى له: العبلمة العثٌمٌن لال    ٌْلََة الِصّ لال هللا تعالى: }أُِحلَّ لَكُْم لَ

فَُث إِلَى نَِسآبِكُْم هُنَّ ِلبَاٌس لَّكُْم َوأَنتُْم ِلبَاسٌ  ٌْكُْم  الرَّ ُ أَنَّكُْم كُنتُْم تَْختانُوَن أَنفَُسكُْم فَتَاَب َعلَ لَُّهنَّ َعِلَم َّللاَّ
ُ لَكُْم َوكُلُواْ َواْشَربُواْ َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَكُُم  ٌَُض َوَعفَا َعنكُْم فَالَن بَاِشُروهُنَّ َواْبتَؽُواْ َما َكتََب َّللاَّ ٌْطُ األَْب اْلَخ

ٌِْط األَْسوَ  ٌِْل َوالَ تُبَاِشُروهُنَّ َوأَنتُْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد ِمَن اْلَخ ٌَاَم إِلَى الَّ واْ الِصّ ِد ِمَن اْلفَْجِر ثُمَّ أَتِمُّ
ٌَاتِِه ِللنَّاِس لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن {]البمرة: ُ آ ِ فَبلَ تَْمَربُوَها َكذاِلَن ٌَُبٌُِّن َّللاَّ بً ولال الن [. 12ٔتِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ

ملسو هيلع هللا ىلص: "إن ببلالً ال ٌإذن بلٌل فكلوا واشربوا حتى ٌإذن ابن أم مكتوم، فإنه ال ٌإذن حتى ٌطلع 

                                                             

 (.ٕٙٔرواه مسلم )(ٔ)
 (.ٔٔ( ومسلم )ٙٗرواه البخاري )(ٕ)
 (. من حدٌث النواس بن سمعان5ٖ2ٕرواه مسلم )(ٖ)



ولال أٌضاً: "إذا ألبل اللٌل من ههنا )وأشار إلى المشرق( وأدبر النهار من ههنا  (ٔ)الفجر"
 .(ٕ))وأشار إلى المؽرب( وؼربت الشمس فمد أفطر الصابم"

ٌة الكرٌمة والحدٌثٌن الثابتٌن عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص دلٌل ظاهر على وجوب ففً هذه اآل  
اإلمسان على الصابم من حٌن أن ٌطلع الفجر حتى تؽرب الشمس فً أي مكان كان من 
األرض، سواء طال النهار أم لصر، إذا كان فً أرض فٌها لٌل ونهار ٌتعالبان فً أربع 

لتً أنتم فٌها: فٌها لٌل ونهار ٌتعالبان فً أربع وعشرٌن ساعة، فٌلزم وعشرٌن ساعة، والوالٌة ا
من كان ٌصوم فٌها أن ٌمسن من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس بداللة الكتاب والسنة على 
ذلن، ومن أفتى بؤن من كان فً بلد ٌطول نهاره علٌه فإنه ٌصوم بمدر نهار المملكة العربٌة 

 ً ، وخالؾ الكتاب والسنة، وما علمنا أن أحداً من أهل العلم لال السعودٌة فمد ؼلط ؼلطاً بٌنا
بفتواه. نعم من كان فً بلد ال ٌتعالب فٌه اللٌل والنهار فً أربع وعشرٌن ساعة كبلد ٌكون 
نهارها ٌومٌن، أو أسبوعاً، أو شهراً، أو أكثر من ذلن فإنه ٌمدر للنهار لدره، وللٌل لدره من 

نبً ملسو هيلع هللا ىلص لما حدَّث عن الدجال، وأنه ٌلبث فً األرض أربعٌن ٌوماً أربع وعشرٌن ساعة؛ ألن ال
ٌوم كسنة، وٌوم كشهر، وٌوم كجمعة وسابر أٌامه كاألٌام المعتادة، لالوا: ٌا رسول هللا فذلن 

 .(ٖ)الٌوم الذي كسنة أتكفٌنا فٌه صبلة ٌوم؟ لال: "ال. الدروا له لدره"
اصرون فٌم ٌمدر اللٌل والنهار فً الببلد التً ٌكون لٌلها ولد اختلؾ العلماء المع   

 ونهارها أكثر من أربع وعشرٌن ساعة، وفٌه ألوال:
األول: فمال بعضهم: ٌمدر بالتساوي فٌجعل اللٌل اثنً عشر ساعة والنهار مثله، ألن هذا لدرهما 

 فً الزمان المعتدل والمكان المعتدل.
مدتهما فً مكة والمدٌنة، ألنهما البلدان اللذان نزل فٌهما والثانً: ولال بعضهم: ٌمدر بحسب 

الوحً، فتحمل مدة اللٌل والنهار على المعروؾ فٌهما إذا لم تعرؾ للبلد مدة لٌل ونهار خاصة 

 به.
ولال بعضهم: ٌمدر بحسب مدتهما فً ألرب بلد ٌكون فٌه لٌل ونهار ٌتعالبان فً أربع  والثالث:

 وعشرٌن ساعة.
خٌر هو ألرب األلوال إلى الصحة، ألن إلحاق البلد فً جؽرافٌته بما هو والمول األ  

ألرب إلٌه أولى من إلحاله بالبعٌد، ألنه ألرب شبهاً به من ؼٌره، لكن لو شك الصوم فً األٌام 
الطوٌلة مشمة ؼٌر محتملة بحٌث ال ٌمكن تخفٌفها بالمكٌفات والمبردات وٌخشى منها الضرر 

رض، فإنه ٌجوز الفطر حٌنبذ، وٌمضً فً األٌام المصٌرة؛ لموله تعالى على الجسم أو حدوث م
ُ بِكُُم اْلٌُْسَر َوالَ ٌُِرٌُد بِكُُم اْلعُْسَر َوِلتُْكِملُواْ اْلِعدَّةَ َوِلتَُكبِّرُ  َ َعَلى فً سٌاق آٌات الصٌام: }ٌُِرٌُد َّللاَّ واْ َّللاَّ

لَّةَ أَبٌِكُْم 1٘ٔ:َما َهَداكُْم َولَعَلَّكُْم تَْشكُُروَن {]البمرة ٌْكْم فِى الِدٌِّن ِمْن َحَرجٍ ِمّ [ ولوله: }َوَما َجعََل َعلَ
ٌْكُْم َوتَكُونُواْ شُهَ  سُوُل َشِهٌداً َعلَ اكُُم اْلُمْسِلِمٌَن ِمن لَْبُل َوفِى َهاذَا ِلٌَكُوَن الرَّ َدآَء َعَلى إِْبَراِهٌَم هَُو َسمَّ

ِ هَُو َمْواَلكُْم فَنِْعَم اْلَمْولَى َونِْعَم النَِّصٌُر النَّاِس فَؤَلٌُِمواْ الصبلةَ َوَءاتُ  واْ الزكاةَ َواْعتَِصُمواْ ِباّلِلَّ
ٌَْها َما اْكتََسَبْت َربََّنا اَل 21{]الحج: ُ نَْفًسا إِالَّ ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَ [، ولوله: }اَل ٌَُكِلُّؾ َّللاَّ

ٌْنَآ إِْصًرا َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذٌَن ِمن لَْبِلَنا َربَّنَا َواَل تَُإاِخْذنَآ إِن نَِّسٌنَآ أَْو أَخْ  َطؤَْنا َربَّنَا َوالَ تَْحِمْل َعلَ
ْلنَا َما الَ َطالَةَ لََنا بِِه َواْعُؾ َعنَّا َواْؼِفْر لََنا َواْرَحْمنَآ أَنَت َمْواَلنَا فَاْنُصْرنَا َعلَى اْلمَ   ْوِم اْلَكافِِرٌنَ تَُحِمّ

 [.1ٕٙ{]البمرة:

                                                             

ٌٍْل فَمَاَل 5ٕٓٔ( ومسلم )5ٔ5ٔ(البخاري )ٔ) ُن بِلَ ُ َعْنهم أَنَّ ببِلال َكاَن ٌَُإذِّ ًَ َّللاَّ (. ْن اْبِن عَُمَر وَعابَِشةَ َرِض
َن اْبُن أُّمِ  ٌِْه َوَسلََّم : " كُلُوا َواْشَربُوا َحتَّى ٌَُإذِّ ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ ُن َحتَّى ٌَْطلَُع اْلَفْجرُ َرسُوُل َّللاَّ  ". َمْكتُوٍم ، فَإِنَّهُ ال ٌَُإذِّ

 فٌِِه : َجَواز األَْكل َوالشُّْرب َواْلِجَماع َوَسابِر األَْشٌَاء إَِلى طُلُوع اْلفَْجر : لال النووي رحمه هللا
ٌمول  أبً لال سمعت هشام بن عروة حدثنا سفٌان حدثنا الحمٌدي (. لال: حدثنا 1ٖ٘ٔ( رواه البخاري)ٕ)

إذا ألبل اللٌل من ها هنا  لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:" رضً هللا عنه لال أبٌه عن عاصم بن عمر بن الخطاب سمعت
 .وأدبر النهار من ها هنا وؼربت الشمس فمد أفطر الصابم

 (..5ٖ2ٕ( رواه البخاري)ٖ)
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وخبلصة ما سبك: أن من كان فً بلد فٌه لٌل ونهار ٌتعالبان فً أربع وعشرٌن ساعة   
لزمه صٌام النهار وإن طال، إال أن ٌشك علٌه مشمة ؼٌر محتملة ٌخشى منها الضرر، أو حدوث 

 وهللا تعالى أعلم. مرض فله الفطر وتؤخٌر الصٌام إلى زمن ٌمصر فٌه النهار.
ما تمدم ٌتبٌن لن أن الواجب على هذه الجالٌة هو فعل الصلوات فً وبجمٌع   

وكذا ٌلزمهم الصٌام من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس، فإن شك علٌهم الصوم بحٌث   أولاتها،
كانوا ٌخشون الضرر فإن لهم الفطر وٌمضون الصوم فً األٌام المصٌرة، وأنهم ال ٌنتملون إلى 

ألولات وحٌنبذ ٌمدرون األولات بحسب ألرب الببلد التً تتماٌز فٌها التمدٌر إال إذا لم تتماٌز ا
 األولات إلٌهم على الراجح. وهللا تعالى أعلم.

 المرآن
اعِ إِذَا َدَعاِن فَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً َوْلٌُْؤِمنُ  ِإنًِّ لَِرٌٌب أُِجٌُب َدْعَوةَ الد 

وا بًِ }َوإِذَا َسأَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَ
 [1ٙٔ({ ]البمرة : 1ٌَْٙٔرشُُدوَن ) لَعَل ُهمْ 
 التفسٌر:
عبادي عنً فمل لهم: إنً لرٌب منهم، أُجٌب دعوة الداعً إذا دعانً،  -أٌها النبً-وإذا سؤلن 

فلٌطٌعونً فٌما أمرتهم به ونهٌتهم عنه، ولٌإمنوا بً، لعلهم ٌهتدون إلى مصالح دٌنهم ودنٌاهم. 
 به من عباده، المرب البلبك بجبلله.وفً هذه اآلٌة إخبار منه سبحانه عن لر

 اختلؾ فً سبب نزول اآلٌة على ألوال:  
ًَّ ملسو هيلع هللا ىلص : أٌن ربُّنا ؟ فؤنزل هللا  أحدهما: أخرج الطبري عن الحسن لال :" سؤل أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص النب

. (ٔ)ع إذا دعان " اآلٌة"تعالى ذكره : " وإذا سؤلن عبادي َعنً فإنً لرٌٌب أجٌب دعوة الدا
 نحو لول الحسن. ، (ٖ)، والضحان(ٕ)وروي عن صلب بن حكٌم ، عن أبٌه، عن جده

والطبري عطاء: "لما نزلت : }َولَاَل َربُّكُُم اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم{  (ٗ)والثانً: أخرج الفرٌابً

[ لالوا : فً أي ساعة ؟ لال : فنزلت : }وإذا سؤلن عبادي َعنً فإنً لرٌب{، ٓٙ]سورة ؼافر : 
 ، نحو ذلن.(2)، وابن صالح(ٙ)، وروي عن السدي(٘)إلى لوله : }لعلهم ٌَُرشدون{"

ٌْنََما تَُولُّوا فَثَمَّ َوْجهُ  لال مجاهد :"الثالث: و َ }اْدعُونًِ أَْستَِجْب لَكُْم{، لالوا : إلى أٌن ؟ فنزلت : }فَؤ
َ َواِسٌع َعِلٌٌم{ ]سورة البمرة :  ِ إِنَّ َّللاَّ  .(1)["َّ٘ٔٔللاَّ

ٌا  الرابع: ولال لتادة :" ذكر لنا أنه لما أنزل هللا}اْدعُونً أَْستَِجْب لَكُْم{، لال رجال : كٌؾ ندعو
 .(5)نبً هللا ؟ فؤنزل هللا :}وإذا َسؤلن عبادي َعّنً فإنًّ لرٌٌب {إلى لوله : }ٌرشدون{"

الخامس: لال مماتل بن سلٌمان:" اعترؾ رجال من المسلمٌن عند ذلن بما كانوا ٌصنعون بعد 
عملنا،  العشاء]أي: أنهم كانوا ٌؤتون نساءهم بعد أن ٌناموا فً الصٌام[، فمالوا: بتنا ومخرجنا مما

                                                             

عبدالرزاق فً تفسٌره،  ولم أجده فً )مرسل(، وذكره ابن حجر عن 1ٔٗ/ٖ(:س 5ٕٓ٘( تفسٌر الطبري)ٔ)
"تفسٌره" وكذلن من لبلً عبدالحكٌم دمحم األنٌس محمك العجاب، وكذا أحمد شاكر، إذ لال هذا األخٌر: "لم أجده 
فً تفسٌر عبد الرزاق. فلعله. موضوع آخر من كتبه". فهل نمله ابن حجر من تفسٌره مباشرة أم اعتمد على 

 [.ٖٖٗ/ٔعلم.]انظر: العجاب فً بٌان األسباب: رواٌة الطبري عنه؟ وهللا أ
 ".ٖٖ، وعلٌه التصر السٌوطً فً "اللباب" "ص1ٓٗ/ٖ(:ص5ٕٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
. لال ابن حجر:" وذكر ابن ظفر عن الضحان، لال: سؤل بعض الصحابة النبً صلى هللا ٖٗٗ/ٔ( العجاب: ٖ)

 علٌه وسلم، فذكر نحوه".
 .ٖٖٗ/ٔ( انظر: العجاب: ٗ)
 .1ٕٗ-1ٔٗ/ٖ(:ص 5ٓ1ٕ(، و)5ٓ2ٕ( أخرجه الطبري فً تفسٌره)٘)
 .1ٕٗ/ٖ(:ص5ٓ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖٗ-1ٕٗ/ٖ(:ص5ٕٔٓ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٖٗ/ٖ(:ص 5ٕٔٔ( أخرجه الطبري)1)
 .1ٖٗ/ٖ(:تص 5ٕٕٔ( أخرجه الطبري)5)



}َوإِذَا َسؤَلََن ِعبَاِدي َعنًِّ فَإِنًِّ َلِرٌب{" -عز وجل -فؤنزل هللا
. ولد ذكر المصة مطوال عن عمر (ٔ)

 .(ٕ)بن الخطاب، وصرمة بن أنس بن صرمة بن مالن من بنً عدي بن النجار
وذكره ابن ظفر عنه أٌضا وذكر فٌه المصة عن عمر بن الخطاب وعن صرمة بن أنس  
، لال ابن حجر:"وهذا ٌستلزم أن هذه اآلٌة مإخرة فً النزول، وإن كانت متمدمة فً (ٖ)أبً لٌس
 .(ٗ)التبلوة"

السادس: لال ابن عباس فً رواٌة أبً صالح:" أن ٌهود المدٌنة لالوا: ٌا دمحم ،كٌؾ ٌسمع ربنا 
وفً رواٌة  .(٘)دعاءنا وأنت تتزعم أن بٌننا وبٌن السماء مسٌرة خمسمابة عام، فنزلت هذه اآلٌة"

 .(ٙ)أخرى:" وإن ؼلظ كل سماء خمسمابة عام"

وإذا َسؤلن ٌا  [، أي:"1ٙٔلوله تعالى: }َوإِذَا َسؤَلََن ِعَباِدي َعنًِّ فَإِنًِّ لَِرٌٌب { ]البمرة :   
 .(2)دمحم عبادي َعنً : أٌن أنا ؟ فإنً لرٌٌب منهم أسمع ُدعاءهم"

بٌنى وبٌنهم حجاب ، وال ولّى وال شفٌع  أخبرهم بؤنً لرٌب منهم لٌس لال المراؼً:"  
 .(1)ٌبلؽنى دعاءهم وعبادتهم ، أو ٌشاركنى فً إجابتهم وإثابتهم"

لال الزمخشري:"تمثٌل لحاله فً سهولة إجابته لمن دعاه وسرعة إنجاحه حاجة من   
ٌِْه مِ  ْن َحْبِل اْلَوِرٌِد{ سؤله بحال من لرب مكانه، فإذا دعى أسرعت تلبٌته، ونحوه }َونَْحُن أَْلَرُب ِإلَ

 .(ٓٔ)"(5)ولوله علٌه الصبلة والسبلم: "هو بٌنكم وبٌن أعناق رواحلكم"
 :(ٔٔ) [، على ألوال1ٙٔواختلؾ فً تفسٌر لوله تعالى: }فَإِّنًِ لَِرٌٌب{]البمرة :   

 أحدها: أن المراد لرٌب اإلجابة.

                                                             

 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٔ)
. إذ ٌمول:" كان فً الصوم األول أن الرجل إذا صلى العشاء ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٔبن سلٌمان:  ( انظر: تفسٌر مماتلٕ)

اآلخرة أو نام لبل أن ٌصلٌها حرم علٌه الطعام والشراب والجماع كما ٌحرم بالنهار على الصابم ثم إن عمر بن 
 -ملسو هيلع هللا ىلص -صبح أتى النبًصلى العشاء اآلخرة ثم جامع امرأته فلما فرغ ندم وبكا فلما أ -رضً هللا عنه -الخطاب

ثم إلٌن من نفسً هذه الخاطبة والعت أهلً بعد  -عز وجل -فؤخبره، فمال: ٌا نبً هللا، إنً أعتذر إلى هللا
صلى  -: لم تن جدٌرا بذلن ٌا عمر، فرجع حزٌنا: ورأى النبً-ملسو هيلع هللا ىلص -الصبلة، فهل تجد لً رخصة، فمال له النبً

: ٌا أبا -ملسو هيلع هللا ىلص -صرمة بن أنس بن صرمة بن مالن من بنً عدي بن النجار عند العشاء، فمال النبً -وسلم هللا علٌه
لٌس، مالن طلٌحا، فمال: ٌا رسول هللا، ظللت أمس فً حدٌمتً فلما أمسٌت أتٌت أهلً، وأرادت المرأة أن 

ولد حرم علً الطعام، فؤمسٌت ولد أجهدنً الصوم. تطعمنً شٌبا سخنا، فؤبطؤت علً بالطعام، فرلدت فؤٌمظتنً 
 -واعترؾ رجال من المسلمٌن عند ذلن بما كانوا ٌصنعون بعد العشاء فمالوا: بتنا ومخرجنا مما عملنا فؤنزل هللا

 وإذا سؤلن عبادي عنً فإنً لرٌب". -عز وجل
وعكرمة ولتادة وؼٌرهم فى ولد عمب ابن كثٌر على هذه الرواٌات بموله: "وهكذا روى عن مجاهد وعطاء  

سبب نزول هذه اآلٌة فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع وفى صرمة بن لٌس فؤباح هللا الجماع والطعام 
 [.ٕٕٔ/ ٔوالشراب فى جمٌع اللٌل رحمة ورخصة ورفما..".] تفسٌر ابن كثٌر: 

(، ومع ذلن كانت ٕٕٓ/ٔن كثٌروما كان عمر خلٌما أن ٌفعل ذلن كما ورد فى حدٌث ابن عباس الوارد فى:)اب 
 زلة عمر سببا فى تٌسٌر هللا ورحمته بنا فى الصٌام.

 .ٖ٘ٗ/ٔ( انظر: العجاب:ٖ)
 . والشن بؤن مثل هذا األمر ال ٌمكن االعتماد فٌه على لول ببل سند!ٖ٘ٗ/ٔ( العجاب: ٗ)
الكلبً". ولم نمؾ علٌه ، ولال: ذكره الماوردي ونسبه إلى ٖ٘ٗ/ٔ، وانظر: العجاب: 15ٔ/ٔ( زاد المسٌر: ٘)

 فً النكت والعٌون، ولد ذكر أربعة ألوال فً سبب نزول هذه اآلٌة.  
 .  ٖ٘ٗ/ٔ( العجاب: ٙ)
 .1ٓٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)
 .2ٙ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 1)
، متفك علٌه من حدٌث أبى موسى األشعرى لال "كنا مع رسول َّللاَّ صلى 2ٕٗ/٘(:ص2ٖٖٗ( رواه الترمذي)5)
علٌه وسلم فً ؼزوة. فلما لفلنا أشرفنا على المدٌنة، فكبر الناس، ورفعوا أصواتهم. فمال النبً صلى َّللاَّ علٌه  َّللاَّ 

 وسلم: إن ربكم لٌس بؤصم وال ؼابب، هو بٌنكم وبٌن رءوس رواحلكم".
 .1ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: ٓٔ)
 .1ٖٓ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)



 والثانً: لرٌب من سماع الدعاء.
 والثالث: لرٌب بالعلم.

 والرابع: لرٌب من أولٌابً باإلفضال واإلنعام.
وإجابة الدعاء : تمبّله ممن أخلص له وفزع إلٌه ، سواء وصل إلٌه ما  لال المراؼً:" 

ٌِْه ِمْن َحْبِل  طلبه فً ظاهر األمر أم لم ٌصل ، ونحو اآلٌة لوله فً سورة ق : }َو نَْحُن أَْلَرُب إِلَ
رفع الصوت فً الدعاء ، وال إلى الوساطة بٌنهم وبٌنه فً طلب اْلَوِرٌِد {، وعلى هذا فبل داعى ل

 .(ٔ)الحاجات كما كان ٌفعله المشركون من التوسل بالشفعاء والوسطاء"

أي أجٌب دعوة من دعانً  [؛ "1ٙٔلوله تعالى: }أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن{ ]البمرة :   
إِذا كان عن إٌِمان وخشوع للب"
(ٕ). 

 .(ٖ)البٌضاوي:" تمرٌر للمرب، ووعد للداعً باإلجابة"لال  

لال ابن عثٌمٌن: أي إذا صدق فً دعابه إٌاي بؤن شُعر بؤنه فً حاجة إلى هللا، وأن هللا   
 .(ٗ)لادر على إجابته، وأخلص الدعاء هلل بحٌث ال ٌتعلك للبه بؽٌره"

ادة، واإلجابة بمعنى لال المرطبً:" أي ألبل عبادة من عبدنً، فالدعاء بمعنى العب  
المبول، دلٌله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشٌر عن النبً صلى َّللّا علٌه وسلم لال : 

، فسمً الدعاء عبادة، ومنه لوله تعالى : (٘)"الدعاء هو العبادة لال ربكم }ادعونً أستجب لكم{"
 .(ٙ)[ أي دعابً"َٓٙجَهنََّم َداِخِرٌَن{ ]ؼافر :  }إِنَّ الَِّذٌَن ٌَْستَْكِبُروَن َعْن ِعبَاَدتًِ َسٌَْدُخلُونَ 

لٌس من عبد مإمن ٌدعو هللا إال استجاب له، فإن كان الذٌن ٌدعو به هو له  لال السدي:" 
رزق فً الدنٌا أعطاه إٌاه، وإن لم ٌكن له رزق فً الدنٌا، ذخره له إلى ٌوم المٌامة، أو دفع، عنه 

 .(2)به مكروها"

 :(1)[، تؤوٌبلن1ٙٔ}أجٌب دعوة الداعِ إذا دعاِن{]البمرة:وفً لوله تعالى :  
أحدهما : معناه أسمع دعوة الداعً إذا دعانً ، فعبر عن السماع باإلجابة ، ألن السماع ممدمة 

 اإلجابة .
والثانً : أنه أراد إجابة الداعً إلى ما سؤل ، وال ٌخلو سإال الداعً أن ٌكون موافماً للمصلحة 

، فإن كان مخالفاً للمصلحة لم تجز اإلجابة إلٌه ، وإن كان موافماً للمصلحة ، فبل أو مخالفاً لها 
ٌخلو حال الداعً من أحد أمرٌن : إما أن ٌكون مستكمبلً شروط الطلب أو ممصوراً فٌها : فإن 

 :(5)استكملها جازت إجابته ، وفً وجوبها لوالن
 ، ألن الدعاء عبادة ثوابها اإلجابة .أحدهما : أنها واجبة ألنها تجري مجرى ثواب األعمال 

 والثانً : أنها ؼٌر واجبة ألنها رؼبة وطلب ، فصارت اإلجابة إلٌها تفضبلً .
 :(ٓٔ)وإن كان ممصوراً فً شروط الطلب لم تجب إجابته ، وفً جوازها لوالن  

 أحدهما : ال تجوز ، وهو لول من أوجبها مع استكمال شروطها .
 لول من لم ٌوجبها مع استكمال شروطها.والثانً : تجوز ، وهو 

 :(ٔ)[، لراءتان1ٙٔوفً لوله تعالى :} أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن {]البمرة:  
                                                             

 .22/ٕالمراؼً: ( تفسٌر ٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٕٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 (.1ٖٕ٘ٔ(، ومسند أحمد)25ٗٔ(سنن أبً داود)٘)
 .1ٖٓ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 . ٖٗٔ/ٔ(:ص1ٙٙٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)2)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٖٕٗ/ٔن: ( انظر: النكت والعٌو5)
 .ٖٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)



إحداهما: } أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعً إِذَا َدَعانً { بإثبات الٌاء فٌهما فً الوصل، وهً لراءة أهل 
 المدٌنة ؼٌر لالون وأبو عمرو.

 : } أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إِذَا َدَعاِن {، بحذؾ الٌاء وصبل وولفا.والثانٌة
لال البؽوي: "وكذلن اختلؾ المراء فً إثبات الٌاءات المحذوفة من الخط وحذفها فً   

التبلوة، وٌثبت ٌعموب جمٌعها وصبل وولفا، واتفموا على إثبات ما هو مثبت فً الخط وصبل 
 .(ٕ)وولفا"
 . (ٖ)فلٌستجٌبوا لً بالطاعة" [ أي"1ٙٔفَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً{ ]البمرة : لوله تعالى: }  

 .(ٗ)أي فلٌجٌبونً" لال الزجاج:" 

 .(٘)أي فلٌجٌبوا لً" لال ابن عثٌمٌن:"  
 .(ٙ)لال البٌضاوي:" إذا دعوتهم لئلٌمان والطاعة، كما أجٌبهم إذا دعونً لمهماتهم"  
 .(2) اإلجابةلال المراؼً:أي:"أي لٌستدعوا منً   
 .(1)لال الواحدي:" أي: فلٌجٌبونً بالطاعة وتصدٌك الرسل"  
لال الزمخشري:أي:" إذا دعوتهم لئلٌمان والطاعة، كما أنى أجٌبهم إذا دعونً   

 .(5)لحوابجهم"
أي إِذا كنت أنا ربكم الؽنً عنكم أجٌب دعاءكم فاستجٌبوا أنتم لدعوتً  لال الصابونً:"  

 .(ٓٔ)تً"باإِلٌمان بً وطاع
لال المراؼً: "أي وإذ كنت لرٌبا منهم مجٌبا دعوة من دعانى، فلٌستجٌبوا لى بالمٌام   

 .(ٔٔ)بعمل ما أمرتهم به"
 :(ٕٔ)[، أربعة تؤوٌبلت1ٙٔوفً لوله تعالى :} فَْلٌَْستَِجٌبُوا ِلً{]البمرة:  

 .(ٖٔ)لول أبً عبٌدة أحدها : أن اإلستجابة بمعنى اإلجابة ، ٌمال استجبت له بمعنى أجبته ، وهذا
ألن )استجاب( بمعنى أجاب، كما لال هللا تعالى: }فاستجاب لهم ربهم{ ]آل عمران:   

[، ومنه لول كعب 1ٖ[ أي أجاب، وكما لال هللا تعالى: }والذٌن استجابوا لربهم{ ]الشورى: 5٘ٔ
 : (ٗٔ)بن سعد الؽنوّي 

 فَلَْم ٌَْستَِجْبهُ ِعْنَد ذَاَن ُمِجٌب َوَداعٍ َدَعا ٌَاَمْن ٌُِجٌُب إلَى النََّدى          
 أي فلم ٌجبه .

 .(٘ٔ)والثانً : أن اإلستجابة طلب الموافمة لئلجابة ، وهذا لول ثعلب
ًَّ بالطاعة. وهذا معنى لول مجاهد والثالث : أن معناه فلٌستجٌبوا إل
، والربٌع (ٕ)، وابن جرٌج(ٔ)

 ..(ٖ)بن أنس
                                                                                                                                                                               

 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ( انظر: تفسٌر البؽوي: ٔ)
 .ٕ٘ٓ-ٕٗٓ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٕ)
 .1ٖٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕ٘٘/ٔ( معانً المرآن:ٗ)
 .ٕٖٗ/ٕ( تفسٌر ان عثٌمٌن:٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .ٕ٘ٓ/ٔ( انظر: تفسٌر المراؼً: 2)
 .5ٗ٘/ٖالبسٌط: ( التفسٌر 1)
 .5ٕٕ/ٔ( الكشاؾ: 5)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕٔ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
وأمالً ،  5٘:  ٕوالخزانة  ٕ٘، ومجاز المرآن ألبً عبٌدة :  1:  ٔ، ومعانً المرآن للفراء  ٙٔ(دٌوانه : ٗٔ)

 .1ٙٔ، واألضداد البن األنباري :  ٖٕٔ:  ٕالشجري 
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘ٔ)



 .(ٗ)فلٌدعونً . لاله أنس بن مالنوالرابع : فلٌستجٌبوا لً ، ٌعنً 
 .(٘)لال الثعلبً:" واالجابة من هللا تعالى اإلعطاء، ومن العبد الّطاعة" 

ولٌصدلوا بً فإنً لرٌب سرٌع  [، أي:"1ٙٔلوله تعالى: }َوْلٌُْإِمنُوا بًِ{]البمرة :   
 .(ٙ)اإلجابة أجٌبهم"

 .(2)لال البٌضاوي:" أمر بالثبات والمداومة علٌه."  
  .(1)أمٌر بالثبات على ما هم علٌه" لال الماسمً:" 

لوا  بً ، إذا هُم استجابوا لً بالطاعة ، أنً لهم من َوَراء  لال الطبري:" أي:"   َولٌصّدِ
 .(5)طاعتهم لً فً الثواب علٌها ، وإجزالً الكرامةَ لهم علٌها"

 ،(ٓٔ)"عانلال ابن عثٌمٌن:"أي: ولٌإمنوا بؤنً لرٌب أجٌب دعوة الداع إذا د  
أخرج الطبري عن أبً رجاء الخراسانً : " }ولٌإمنوا بً{، ٌمول : أنً أستجٌب   

 نحوه. (ٕٔ). وروي عن أنس بن مالن(ٔٔ)لهم"
 :(ٖٔ)[، وجهان من التفسٌر1ٙٔوفً لوله تعالى:}َوْلٌُْإِمنُوا بًِ{]البمرة:  

 .(ٗٔ) أحدهما: لٌإمنوا فً أنً أجٌب دعاءهم. لاله أبو رجاء
 أن ذلن دعاء إلى اإلٌمان بجملته.والثانً: 

ٌَْرشُُدوَن { ]البمرة :     .(٘ٔ)لكً ٌهتدوا" [؛ أي:"1ٙٔلوله تعالى: } لَعَلَُّهْم 
 .(ٙٔ)لال البٌضاوي:أي:" راجٌن إصابة الرشد وهو إصابة الحك"  
 .(2ٔ)لال الواحدي:" أي: لٌكونوا على رجاء من إصابة الرشد"  
 نحو ذلن.(5ٔ). وروي عن أبً العالٌة(1ٔ)تدون"ٌمول : لعلهم ٌه لال الربٌع:"  

لال السعدي:" أي: ٌحصل لهم الرشد الذي هو الهداٌة لئلٌمان واألعمال الصالحة،  
وٌزول عنهم الؽً المنافً لئلٌمان واألعمال الصالحة. وألن اإلٌمان باهلل واالستجابة ألمره، 

َ ٌَْجعَْل لَكُْم فُْرلَانًا{" سبب لحصول العلم كما لال تعالى: }ٌَا أٌََُّها الَِّذٌنَ  آَمنُوا ِإْن تَتَّمُوا َّللاَّ
(ٕٓ). 

و)الرشد(: "ٌطلك على معاٍن: منها: ُحسن التصرؾ، كما فً لوله تعالى: }وابتلوا   
[ ؛ وال شن ٙالٌتامى حتى إذا بلؽوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إلٌهم أموالهم{ ]النساء: 

                                                                                                                                                                               

 . ٖ٘ٔ/ٔ(:ص2ٓٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ(:ص2ٓٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ(:ص2ٓٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ:ص(5ٙٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕ٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٗٙٔ/ٔ( تفسٌر مماتل بن سلٌمان: ٙ)
 .ٕ٘/!ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .ٕٔٓ/ٔ( محاسن التؤوٌل: 1)
 .1ٗٗ/ٖ( تفسٌر الطبري:5)
 .ٕٖٗ/ٕ( تفسٌر ان عثٌمٌن:ٓٔ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص5ٕٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ(:ص2ٔٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٔ)
 .ٕٙ٘/ٔانظر: المحرر الوجٌز:  (ٖٔ)
 .1ٗٗ/ٖ(:ص5ٕٔٙ( تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .2٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘ٔ)
 .ٕ٘/!ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙٔ)
 .5٘٘/ٖ( التفسٌر البسٌط: 2ٔ)
 .1٘ٗ/ٖ(:ص5ٔ2ٕ( أخرجه الطبري)1ٔ)
 . ٖ٘ٔ/ٔ(:ص2ٕٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5ٔ)
 .12( تفسٌر السعدي:ٕٓ)



تجاب له فإنه أحسن الناس تصرفاً، وٌوفّك، وٌُهدى، وتٌُسر له األمور، كما أن من آمن باهلل، واس
[، ولال تعالى: }فؤما من أعطى ٗلال تعالى: }ومن ٌتك هللا ٌجعل له من أمره ٌسراً{ ]الطبلق: 

 .(ٔ)"[ 2 - ٘واتمى * وصدق بالحسنى * فسنٌسره للٌسرى{ ]اللٌل: 
: أي إن األعمال إذا صدرت بروح (ٕ)والفسادلال المراؼً:" الرشد والرشاد ضد الؽّى   

اإلٌمان ٌرجى أن ٌكون صاحبها راشدا مهتدٌا، أما إذا صدرت اتباعا للعادة وموافمة المعاشرٌن 
فبل تعّد للرشاد والتموى، بل ربما زادت فاعلها ضراوة فً الشهوات، وفسادا فً األخبلق، كما 

آلبابهم وعشٌرتهم ال بإخبلص لربهم وابتؽاء ٌشاهد ذلن لدى الصابمٌن الذٌن ٌصومون تملٌدا 
 . (ٖ)لمثوبته"
َشد   ْشد، فإن الرشد ٌمال فً األمور الدنٌوٌة واألخروٌة، والرَّ َشد أخص من الرُّ ولٌل: "الرَّ

 .(ٗ)ٌمال فً األمور األخروٌة ال ؼٌر، والراشد والرشٌد ٌمال فٌهما جمٌعا"
َدْعَوةَ الدَّاعِ { } أدعونً أستجب لكم{ ولد ٌدعى وإن لٌل فما وجه لوله تعالى : } أُِجٌُب  

 :(٘)كثٌرا فبل ٌجٌب ؟ للنا : اختلفوا فً معنى اآلٌتٌن على ألوال

 أحدهما:أن معنى الدعاء ههنا الطاعة، ومعنى اإلجابة الثواب.
{ إن  والثانً: أن معنى اآلٌتٌن خاص وإن كان لفظهما عاما، تمدٌرهما : } أُِجٌُب َدْعَوةَ الدَّاعِ 

{، أو أجٌب دعوة الداعً إن وافك ٔٗشبت، كما لال : }فٌكشؾ ما تدعون إلٌه إن شاء{]األنعام:
 المضاء أو : أجٌبه إن كانت اإلجابة خٌرا له أو أجٌبه إن لم ٌسؤل محاال.

ٌَْدعُ بِإِثٍْم أَْو  أبً هرٌرة عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال : "اَل ٌََزاُل ٌُْستََجاُب ِلْلَعْبِد َما لَمْ روي عن   
ٌَمُوُل لَْد َدَعْوُت َولَْد دَ  ِ َما ااِلْستِْعَجاُل؟ لَاَل:  َعْوُت فَلَْم لَِطٌعَِة َرِحٍم َما لَْم ٌَْستَْعِجْل، لٌَِل ٌَا َرسُوَل َّللاَّ

َعاَء" أََر ٌَْستَِجٌُب ِلً فٌََْستَْحِسُر ِعْنَد ذَِلَن َوٌََدعُ الدُّ
(ٙ). 

ومعنى لوله } أُِجٌب { أي اسمع، وٌمال لٌس فً اآلٌة أكثر من إجابة الدعوة، والثالث:  أنه عام، 
فؤما إعطاء المنٌة فلٌس بمذكور فٌها، ولد ٌجٌب السٌد عبده، والوالد ولده ثم ال ٌعطٌه سإله 

 فاإلجابة كابنة ال محالة عند حصول الدعوة.
ٌِّب دعاءه، فإن لدر له ما سؤل أعطاه، وإن لم ٌمدره له ادخر له  والرابع: أن معنى اآلٌة: أنه ال ٌخ
الثواب فً اآلخرة، أو كؾ عنه به سوءا والدلٌل علٌه ما روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "ما على 

كؾ عنه من السوء مثلها ما لم  األرض رجل مسلم ٌدعو هللا تعالى بدعوة إال آتاه، هللا إٌاها أو
 .(2)ٌدع بإثم أو لطٌعة رحم" 

والخامس: إن هللا تعالى ٌجٌب دعاء المإمن فً الولت وٌإخر إعطاء مراده لٌدعوه فٌسمع صوته 
 وٌعجل إعطاء من ال ٌحبه ألنه ٌبؽض صوته.

                                                             

 .ٕٖٗ/ٕ( تفسٌر ان عثٌمٌن:ٔ)
 .ٕٕٓ( انظر: المفردات: ٕ)
 .ٖٔٔ/ٔ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .ٕٕٓ( المفردات: ٗ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٔ، وتفسٌر المراؼً: 2٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٘)
 (.5ٕٙٓ( صحٌح البخاري)ٙ)

. ومسلم : فً الذكر ٓٗٔ/  ٔٔباب : ٌستجاب للعبد ما لم ٌستعجل :  -رواه البخاري مختصرا فً الدعوات 
واللفظ له. والمصنؾ  5ٕ٘ٓ/  ٗ( 2ٖٕ٘باب : بٌان أنه ٌستجاب للداعً ما لم ٌعجل برلم ) -والدعاء والتوبة 
 .5ٓٔ/  ٘فً شرح السنة : 

ولال : هذا حدٌث حسن ؼرٌب  ٕٗ/  ٓٔباب : فً انتظار الفرج عن جابر :  -(رواه الترمذي : فً الدعوات 2)
عن أبً سعٌد الخدري.  1ٔ/  ٖوصححه ووافمه الذهبً. وأحمد :  5ٖٗ/  ٔصحٌح من هذا الوجه. والحاكم : 
 .1ٙٔ/  ٘والمصنؾ فً شرح السنة : 

 



إلجابة، ومن والسادس: إن للدعاء آدابا وشرابط وهً أسباب اإلجابة فمن استكملها كان من أهل ا
 .(ٔ)أخل بها فهو من أهل االعتداء فً الدعاء فبل ٌستحك اإلجابة

ٌَْرشُُدوَن{[البمرة:وفً لوله تعالى:     :(ٕ)[، وجوها من المراءة1ٙٔ}
ٌَْرَشُدوَن{، بفتح الشٌن.  أحدها: }

 .(ٖ)والثانً: }ٌَرِشدون{، بكسر الشٌن. لرأ بها ابن أبً عبلة وأبو حٌوة
 .(ٗ)ُدون{، بضم الٌاء، وفتح الشٌنوالثالث: } ٌُْرشَ 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن الصٌام مظنة إجابة الدعاء؛ ألن هللا سبحانه وتعالى ذكر هذه اآلٌة فً  - ٔ

 أثناء آٌات الصٌام؛ وال سٌما أنه ذكرها فً آخر الكبلم على آٌات الصٌام.
أي عند  -لدعاء فً آخر ٌوم الصٌام ولال بعض أهل العلم: ٌستفاد منها فابدة أخرى: أنه ٌنبؽً ا

 اإلفطار.
ومنها: رأفة هللا عز وجل؛ لموله تعالى: } وإذا سؤلن عبادي {، حٌث أضافهم إلى نفسه  - ٕ

 تشرٌفاً، وتعطفاً علٌهم.
ومنها: إثبات لرب هللا سبحانه وتعالى؛ والمراد لرب نفسه؛ ألن الضمابر فً هذه اآلٌة كلها  - ٖ

وعلٌه فبل ٌصح أن ٌحمل المرب فٌها على لرب رحمته، أو مبلبكته؛ ألنه خبلؾ ترجع إلى هللا؛ 
ظاهر اللفظ، وٌمتضً تشتٌت الضمابر بدون دلٌل؛ ثم لرب هللا عز وجل هل هو خاص بمن 
ٌعبده، أو ٌدعوه؛ أو هو عام؟ على لولٌن؛ والراجح أنه خاص بمن ٌعبده، أو ٌدعوه؛ ألنه لم ٌَرد 

 مطلك؛ ولٌس كالمعٌة التً تنمسم إلى عامة، وخاصة.وصؾ هللا به على وجه 
الجواب عن لوله تعالى: }ولمد خلمنا اإلنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن  فإن لال لابل: ما

 -[ 2ٔ، ٙٔألرب إلٌه من حبل الورٌد * إذ ٌتلمى المتلمٌان عن الٌمٌن وعن الشمال لعٌد{ ]ق~: 
فً هذا اآلٌة لرب مبلبكته بدلٌل لوله تعالى: }إذ ٌتلمى وهذا عام؟ فالجواب أن المراد بالمرب 

[، ومثلها لوله تعالى: }فلوال إذا بلؽت الحلموم 2ٔالمتلمٌان عن الٌمٌن وعن الشمال لعٌد{ ]ق~: 
[ : فإن 1٘ - 1ٖ* وأنتم حٌنبذ تنظرون * ونحن ألرب إلٌه منكم ولكن ال تبصرون{ ]الوالعة: 

 ٌمبضون الروح. المراد بها لرب المبلبكة الذٌن
 فإن لال لابل: كٌؾ الجمع بٌن لربه جل وعبل وعلوه؟

أعنً المرب، والعلو؛ وال ٌمكن أن ٌجمع هللا لنفسه بٌن  -فالجواب: أن هللا أثبت ذلن لنفسه 
ًٌّ فً  صفتٌن متنالضتٌن؛ وألن هللا لٌس كمثله شًء فً جمٌع صفاته؛ فهو لرٌب فً علوه عل

 دنوه.
: إثبات سمع هللا؛ لموله تعالى: } أجٌب {؛ ألنه ال ٌجاب إال بعد أن ٌُسمَع ما ومن فوابد اآلٌة - ٗ

 دعا به.
 ومنها: إثبات لدرة هللا؛ ألن إجابة الداعً تحتاج إلى لدرة. - ٘
 ومنها: إثبات كرم هللا؛ لموله تعالى: } أجٌب دعوة الداع إذا دعان {. - ٙ
الداعً صادق الدعوة فً دعوة هللا عز وجل، ومنها: أن من شرط إجابة الدعاء أن ٌكون  - 2

ً مشعراً نفسه باالفتمار إلى ربه، ومشعراً نفسه بكرم هللا، وجوده؛ لموله  بحٌث ٌكون مخلصا
 تعالى: } إذا دعان {.

                                                             

 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٔ( انظر: تفسٌر المراؼً: ٔ)
، وتفسٌر البٌضاوي: 2ٕٔ/ٔ، ومعانً المرآن لؤلخفش: ٕٙ٘/ٔ، و المحرر الوجٌز: 5ٕٕ/ٔ( انظر: الكشاؾ: ٕ)
ٔ/ٕٔ٘. 
 . ٕٙ٘/ٔ( انظر: المحرر الوجٌز: ٖ)
 
 .2ٕٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٗ)



ومنها: أن هللا تعالى ٌجٌب دعوة الداع إذا دعاه؛ وال ٌلزم من ذلن أن ٌجٌب مسؤلته؛ ألنه  - 1
ً إلى هللا، وإلحاحاً فً الدعاء؛ فٌموى بذلن تعالى لد ٌإخر إجابة ال مسؤلة لٌزداد الداعً تضرعا

إٌمانه، وٌزداد ثوابه؛ أو ٌدخره له ٌوم المٌامة؛ أو ٌدفع عنه من السوء ما هو أعظم فابدة للداعً؛ 
 فً لوله تعالى: } أجٌب دعوة الداع {. -وهللا أعلم  -وهذا هو السر 

عز وجل، والمٌام بطاعته سبب للرشد؛ لموله تعالى: } فلٌستجٌبوا اإلنابة إلى هللا  ومنها: أن - 5
 لً ولٌإمنوا بً لعلهم ٌرشدون {.

ومنها: أن االستجابة ال بد أن ٌصحبها إٌمان؛ ألن هللا لرن بٌنهما؛ فمن تعبد هلل سبحانه  -ٓٔ
فعه؛ أو ٌكون أو شن فإنه ال ٌن -والعٌاذ باهلل  -وتعالى وهو ضعٌؾ اإلٌمان بؤن ٌكون عنده تردد 

عنده إنكار، كما ٌفعل المنافمون: فإنهم ٌتعبدون إلى هللا عز وجل ظاهراً؛ لكنهم لٌس عندهم 
 إٌمان؛ فبل ٌنفعهم.

ومنها: إثبات األسباب، والعلل؛ ففٌه رد على الجهمٌة، وعلى األشاعرة؛ ألنهم ال ٌثبتون  - ٔٔ
 ال تإثر بنفسها لكن ٌكون الفعل عندها.األسباب إال إثباتاً صورٌاً، حٌث ٌمولون: إن األسباب 
 المرآن

 ُ فَُث إِلَى نَِسائِكُْم هُن  ِلبَاٌس لَكُْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهن  َعِلَم ّللا  ٌَاِم الر  ٌْلَةَ الّصِ  أَن كُْم كُْنتُْم }أُِحل  لَكُْم لَ
ٌْكُْم َوَعفَا َعْنكُْم  ُ لَكُْم َوكُلُوا تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُْم فَتَاَب َعلَ فَاآْلَن بَاِشُروهُن  َواْبتَؽُوا َما َكتََب ّللا 

 ٌَ وا الّصِ ٌِْط اْْلَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر ثُم  أَتِمُّ ٌْطُ اْْلَْبٌَُض ِمَن اْلَخ ٌِْل َواْشَربُوا َحت ى ٌَتَبٌَ َن لَكُُم اْلَخ اَم إِلَى الل 
ُ آٌَاِتِه َواَل تُبَاِشُروُهن  َوأَْنتُْم َعاِكفُو ِ فاََل تَْمَربُوَها َكذَِلَن ٌُبٌَُِّن ّللا  َن فًِ اْلَمَساِجِد تِْلَن ُحُدوُد ّللا 

 [11ٔ({ ]البمرة : 11ِٔللن اِس لَعَل ُهْم ٌَت مُوَن )
 التفسٌر:

أباح هللا لكم فً لٌالً شهر رمضان جماَع نسابكم، هنَّ ستر وحفظ لكم، وأنتم ستر وحفظ لهن. 

مه هللا علٌكم من مجامعة النساء بعد العشاء فً  علم هللا أنكم كنتم تخونون أنفسكم؛ بمخالفة ما حرَّ
، فتاب هللا علٌكم ووسَّع لكم فً األمر، فاآلن -وكان ذلن فً أول اإلسبلم-لٌالً الصٌام 

من جامعوهن، واطلبوا ما لدَّره هللا لكم من األوالد، وكلوا واشربوا حتى ٌتَبٌَّن ضٌاء الصباح 
سواد اللٌل، بظهور الفجر الصادق، ثم أتموا الصٌام باإلمسان عن المفطرات إلى دخول اللٌل 
بؽروب الشمس. وال تجامعوا نساءكم أو تتعاطوا ما ٌفضً إلى جماعهن إذا كنتم معتكفٌن فً 
المساجد؛ ألن هذا ٌفسد االعتكاؾ وهو اإللامة فً المسجد مدة معلومة بنٌَّة التمرب إلى هللا 
تعالى. تلن األحكام التً شرعها هللا لكم هً حدوده الفاصلة بٌن الحبلل والحرام، فبل تمربوها 
حتى ال تمعوا فً الحرام. بمثل هذا البٌان الواضح ٌبٌن هللا آٌاته وأحكامه للناس؛ كً ٌتموه 

 وٌخَشْوه.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:  

"كان أصحاب النبً ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان الرجل  أحدها: ذكر أبو إسحاق عن البراء ابن عازب لال :
ٌْس بن ِصْرمة  األنصاري كان صابًما، وكان  صابًما فنام لبل أن ٌفطر، لم ٌؤكل إلى مثلها، وإن لَ
ٌومه ذان ٌعمل فً أرضه، فلما َحَضر اإلفطار أتى امرأته فمال : هل عندن طعام ؟ لالت : ال 

ٌنُه فنام، وجاءت امرأته، فلما رأته نابما لالت : خٌبة لن! أنمت ولكن أنطلك فؤطلب لن. فؽلبته ع
ٌَاِم  ٌْلَةَ الّصِ ؟ فلما انتصؾ النهار ؼُشً علٌه، فذكر ذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص، فنزلت هذه اآلٌة : } أُِحلَّ لَكُْم لَ

فَُث إَِلى نَِسابِكُْم { إلى لوله : } َوكُلُوا َواْشَربُوا َحتَّى ٌَ  ٌِْط األْسَوِد الرَّ ٌْطُ األْبٌَُض ِمَن اْلَخ تََبٌََّن لَكُُم اْلَخ
 .(ٔ)ِمَن اْلفَْجِر { ففرحوا بها فرًحا شدًٌدا"

                                                             

 ٗ٘ٔ/ٗ: -فتح-. وحدٌث البراء فً كتاب الصٌام فً البخاري5٘ٗ/ٖ(:ص5ٖ1ٕ(رواه الطبري فً تفسٌره)ٔ)
ونصه )كان أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان الرجل صابماً فحضر اإلفطار فنام لبل أن ٌفطر لم ٌؤكل لٌلته  5ٔ٘ٔرلم: 

ثم ذكر لصة لٌس بن صرمة وأنه ؼشً علٌه منتصؾ النهار من الجوع لكونه نام لبل أن -حتى ٌمسً وال ٌومه
فَُث إِلَى نَِسابِكُْم﴾ فرحوا بها -ٌؤكل ٌَاِم الرَّ ٌْلَةَ الّصِ فرحاً شدٌداً، فذكر ذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص فنزلت هذه اآلٌة ﴿أُِحلَّ لَكُْم لَ

ٌِْط األَْسَوِد(. ونزلت ﴿َوكُلُوا َواْشَربُو ٌْطُ األَْبٌَُض ِمَن اْلَخ ٌََّن لَكُُم اْلَخ  ا َحتَّى ٌَتَبَ



والثانً: أخرج البخاري من طرٌك أبً إسحاق : "سمعت البراء لال : لما نزل صوُم رمضان  
ُ أَنَّكُْم  كانوا ال ٌمَربُون النساء، َرَمَضان كُلّه، وكان رَجال ٌخونون أنفسهم، فؤنزل هللا : } َعِلَم َّللاَّ

ٌْكُْم َوَعفَا َعْنكُْم{"  .(ٔ)كُْنتُْم تَْختَانُوَن أَْنفَُسكُْم فَتَاَب َعلَ
 .(ٕ)لال الحافظ ابن حجر: " اآلٌة نزلت فً األمرٌن معاً"  

 والثالث: أخرج الواحدي عن سهل بن سعد لال: "نزلت هذه اآلٌة: }وكلوا واشربوا حتى ٌتبٌن
لكم الخٌط األبٌض من الخٌط األسود{، ولم ٌنزل }من الفجر{ وكان رجال إذا أرادو الصوم ربط 
أحدهم فً رجلٌه الخٌط األبٌض والخٌط األسود فبل ٌزال ٌؤكل وٌشرب حتى ٌتبٌن له رإٌتهما، 

 .(ٖ)فؤنزل هللا تعالى بعد ذلن: }من الفجر{ فعلموا أنه إنما ٌعنً بذلن اللٌل والنهار"

هذه ُرْخصة من هللا تعالى للمسلمٌن، وَرْفع لما كان علٌه األمر فً  ل ابن كثٌر: "لا  
ابتداء اإلسبلم، فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما ٌحل له األكل والشرب والجماع إلى صبلة العشاء 
ة. أو ٌنام لبل ذلن، فمتى نام أو صلى العشاء حرم علٌه الطعام والشراب والجماع إلى اللٌلة المابل

 . (ٗ)فوجدوا من ذلن َمَشمة كبٌرة"
فَُث إِلَى نَِسآبِكُْم {]البمرة:   ٌَاِم الرَّ ٌْلَةَ الّصِ [، " أي أبٌحٍ لكم أٌها 12ٔلوله تعالى: } أُِحلَّ لَكُْم لَ

 .(٘)الصابمون ؼشٌان النساء فً لٌالً الصوم"
فَثُ    ٌَاِم الرَّ ٌْلَةَ الّصِ ٌَْح لَكُْم لَ  .(ٙ)، والرفُث كناٌةٌ عن الِجماع"لال الطبرانً: أي: "أُب

                                                             

 (.1ٓ٘ٗ(صحٌح البخاري برلم )ٔ)
. ولد نص على ذلن الطبري فً 2٘ٔ-ٙ٘ٔ/ٗ( أي: األكل والشرب ومباشرة النساء. انظر: فتح الباري: ٕ)

 فً شٌبٌن أحدهما: جماع النساء، واآلخر: )... كانت خٌانتهم أنفسهم التً ذكرها هللا 5ٖٗ/ٖجامع البٌان: 
ً ذلن علٌهم(، وانظر: الجامع ألحكام المرآن للمرطبً:  ، 2ٖٔ/ٕالمطعم والمشرب فً الولت الذي كان حراما

. أما نزول اآلٌة فً األكل والشرب 2ٕ٘/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 15/ٕالمحرر الوجٌز البن عطٌة: 
صرمة المذكورة فً حدٌث البراء لبل، وأما نزولها فً الجماع فجاء من حدٌث ابن فواضح فً لصة لٌس بن 

ً منه أنها تتعلل بذلن، لكن ابن أبً لٌلى لم ٌلك معاذاً  أبً لٌلى عن معاذ أن عمر والع امرأته بعد أن نامت ظنا
 5ٕٓ-2ٕٓ/ٙٔ: -الزٌن تحمٌك-، وحدٌث ابن أبً لٌلى عن معاذ فً المسندٖٔ/1كما أبان ذلن الحافظ فً الفتح: 

وؼٌرها، وظاهر صنٌع  2ٕٗ/ٕوالمستدرن للحاكم:  ٙٓ٘رلم:  2ٖٗ-ٖٗٗ/ٔوسك أبً داود:  ٖٕٕٕٓرلم: 
فٌه: حدثنا أصحاب دمحم... فكؤنه -أي: ابن أبً لٌلى-تحسٌنه له إذ لال: )ولد جاء عنه ٖٔ/1الحافظ فً الفتح: 

 ً -ٓ٘: الحمٌدان فً تخرٌجه ألسباب نزول الواحدي: سمعه من ؼٌر معاذ أٌضاً، وله شواهد...( وحسنه أٌضا
إذ روى من طرٌك ابن عباس نحو ذلن، ومن طرٌك أصحاب  ٖٓ٘-5ٖٗ/ٖ. وانظر: جامع البٌان للطبري: ٔ٘

مجاهد وعطاء وعكرمة والسدي ولتادة وثابت نحو ذلن، لكن لم ٌزد واحد منهم فً المصة على تسمٌة عمر، إال 
بن مالن عن أبٌه عند ابن جرٌر إذ ورد فٌه: )وضع كعب بن مالن مثل ذلن(، انظر: فً حدٌث عبد هللا بن كعب 

، العجاب فً ٖ٘-ٖٗ، لباب النمول للسٌوطً: ٕ٘-5ٗتخرٌج الحمٌدان: -. وأسباب النزول للواحدئٖ/1الفتح: 
 . 2ٗٗ-ٖٙٗ/ٔ: -تحمٌك األنٌس-أسباب النزول البن حجر:

ح:  - 2ٙ2/ٕ( ومسلم )ٔٔ٘ٗح:  - 1ٕٔ/1خاري )فتح الباري: . و أخرجه البٖ٘-ٕ٘( أسباب النزول: ٖ)
( عن سهل بن سعد رضً هللا ٓٓٔ/ٕ( وابن جرٌر )25ٔ٘ح:  - 25ٔ/ٙ( والطبرانً )المعجم الكبٌر: 5ٔٓٔ

 عنه به. وٌشهد له:
ح:  - 2ٙٓ/ٕ( وأبو داود )5ٓٓٔح:  - 2ٙٙ/ٕ( ومسلم )5ٓ٘ٗ: - 1ٕٔ/1* ما أخرجه البخاري )فتح الباري: 

( والطبرانً )المعجم الكبٌر: 1ٕ/ٕ( والنسابً )جامع األصول: 52ٕٔح:  - ٕٔٔ/٘( والترمذي )5ٖٕٗ
 ( عن عدي بن حاتم لال:ٓٓٔ/ٕ( وابن جرٌر )25ٔ - 2ٕٔح:  - 2/25ٔ

لما نزلت: )حتى ٌتبٌن لكم الخٌط األبٌض من الخٌط األسود من الفجر( لال له عدي بن حاتم: ٌا رسول هللا، إنً 
وسادتً عمالٌن، عماال أبٌض وعماال أسود أعرؾ اللٌل والنهار، فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إن وسادتن  أجعل تحت

 لعرٌض، إنما هو سواد اللٌل وبٌاض النهار". وهذا لفظ مسلم.
والراجح أن هذا لٌس سبب نزول وإنما هو فهم خاطا من عدي رضً هللا عنه بعد نزول اآلٌة بٌنه له النبً 

 [.ٕ٘ملسو هيلع هللا ىلص، وهللا أعلم.]انظر: حاشٌة أسباب النزول: 
 .ٓٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:٘)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبرانً: ٙ)



لال الزجاج:" أي أحل لكم لٌلة الصٌام الجماع، ألنه كان فً أول فرض الصٌام الجماع  
محرما فً لٌلة الصٌام، واألكل والشرب بعد العشاء اآلخرة والنوم، فؤحل هللا الجماع واألكل 

 .(ٔ)والشراب إلى ولت طلوع الفجر"

 .(ٕ)هللا لكم، أي: "أطلك لكم وأبٌح"لال الطبري:" ٌعنً: أحل 
{، ٌمتضً أنه كان محرما لبل ذلن ثم     .(ٖ)نسخ" لال المرطبً: " لفظ } أُِحلَّ
ٌَكنً"   لال ابن عباس:" }الرفث{، الجماعُ، ولكن هللا كرٌم 

، (٘)، وروي عن مجاهد(ٗ)
 ، مثل ذلن.(1)، والسدي(2)، وسالم بن عبدهللا(ٙ)ولتادة
لرفث{: كلمة جامعة لكل ما ٌرٌد الرجل من امرأته، والمعنى ههنا كناٌة لال الزجاج : }ا 

 .(5)عن الجماع"

 .(ٓٔ)لال ابن عرفة : "الرفث ههنا الجماع  
َفثُ ولد أجمع المفسرون على أنَّ المراد بـ ) ، (ٔٔ)( هو كناٌة عن الجماع، وأصله فاحش المول الرَّ

معنى المبح فً هذا الموضع، وهو استهجان ما ولد علّل بعضهم إٌثار هذه اللمطة الدالة على 
. إْذ كان الّرجل إذا أمسى حلَّ له األكل، (ٕٔ)وجد منهم لبل اإلباحة كما سماه اختٌانا ألنفسهم

والشرب، والجماع إلى أْن ٌصلً العشاء اآلخرة، أو ٌرلد، فإذا صبلّها،أو رلد ولم ٌفطر، حّرم 
مابلة. ولد والع عدد من الرجال نساءهم بعد العشاء، علٌه الّطعام، والّشراب ،والنّساء إلى ال

 .(ٖٔ)فاعترفوا للرسول )صلّى هللا علٌه وآله وسلّم( فنزلت اآلٌة
ٌَامِ وفً تمدٌم الظرؾ )   ٌْلَةَ الّصِ فَثُ ( على)لَ ( تشوٌك؛ ألّن ما حمّه التمدٌم إذا تؤّخر تبمى النفس  الرَّ

 .(ٗٔ)إلٌه مترلبة فٌتمكن ولت وروده فضل تمكن
 على معنٌٌن: (٘ٔ) وفً اللؽة العربٌة تدل كلمة )الرفث(  

أحدهما: رفث اللسان: لٌل :الرفث أصله لول الفحش، ٌمال : رفث وأرفث إذا تكلم بالمبٌح، ومنه 
 :  (ٙٔ)لول العجاج

                                                             

 .ٕٙ٘-ٕ٘٘/ٔ( معانً المرآن:ٔ)
 .12ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 . ٖٗٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً:ٖ)
 .12ٗ/ٖ(:ص 5ٕٕٓ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .11ٗ/ٖ(:ص 5ٕٕٗ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .11ٗ/ٖ(:ص 5ٕٖٕ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .11ٗ/ٖ(:ص 5ٕ2ٕ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .11ٗ/ٖ(:ص 5ٕ1ٕ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕ٘٘/ٔ( معانً المرآن: 5)
 .ٖ٘ٔ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
/ ٕ، والتبٌان فً تفسٌر المرآن ٕٕٔ/ ٔآن للزّجاج ، ومعانً المرٗٔٔ/ ٌٔنظر: معانً المرآن، الفراء  (ٔٔ)

  .2ٖٔ/ ٔ، وإرشاد العمل السلٌم ٕٖٔ
  .2ٕ٘/ ٔ، الكشاؾ 5ٓ/ ٌ٘نظر: التفسٌر الكبٌر  (ٕٔ)
  .ٕٙ٘/ ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٖٔ)
  .2ٖٔ/ ٌٔنظر: إرشاد العمل السلٌم  (ٗٔ)
  (.52ٔوردت هذه اللفظة فً المرآن فً موضعٌن األول فً اآلٌة السابمة، والثانً فً البمرة آٌة ) (ٔ)
 .  من رجز له طوٌل ، حمد فٌه هللا ومجده بموله :وفٌه:حجٌج نَظمِ ٙ٘ٗ/ٔدٌوانه (ٙٔ)
ِ األَْعَظِم       ِذي الَجبَُروِت والَجبَلِل األَْفَخمِ   ًّ  فَالَحْمد ِهللِ العَِل

 ِم اإِلْعبَلِن والُمَكتَِّم       ورّب كُّلِ َكافٍِر وُمْسِلمِ َوَعالِ 
 ثم عطؾ على لوله : " ورب كل كافر ومسلم " عطوفًا كثٌرة ، حتى انتهى إلى ما أنشده الطبري : 

 ورّبِ أْسَراِب َحجٌجٍ كُظَِّم       عن اللَّؽَا َورفَِث التََّكلُّمِ 



 ورّبِ أْسَراِب َحجٌجٍ كُظَِّم              َعِن اللَّؽَا َوَرَفِث التََّكلُِّم 
 .هنا المول الذي ٌصدر من اللسانفالممصود بـ)الرفث( 

وكذلن جاء فً أساس الببلؼة: "َرفَث فً كبلمه، وأرفَث، وترفَّث: أْفحَش وأْفصَح بما   
 ثم استشهد بمول العجاج السابك.(ٔ)" ٌجب أْن ٌُكّنى عنه من ذكر النّكاح

فُث، أي: ٌمول لال الخلٌل: "الّرفث: الجماع، رفَث إلٌها وتَْرفَث، وهذه كناٌة وفبلن ٌَر     
الفُحش، ولال ابن عباس: الرفث ما لٌل عند النّساء، ولوله عّز وجّل: )فَبلَ َرفََث َوالَ فُسُوَق( إنّما 

 .(ٕ)نهى عن لول الفحش"
 :  (ٖ)الثانً : وٌؤتً )الرفث( بمعنى الولاع نفسه، بدلٌل لول الشاعر أًٌضا

 الرجال نفاروٌرٌن من أنس الحدٌث زوانٌا         وبهن عن رفث 
  .فالمراد بالرفث هنا هو الولاع

للت: وال شن أن الرفث الذي ُحرم فً الصوم لٌس هو كل ما ٌتعلك بالجماع حتى النظر   
من الرجل إلى امرأته النظرة بشهوة إلى ؼٌر ذلن؛ ألن هذا مما لم نعرفه من لبل ولو أطلمنا ذلن 

 .جعل علٌنا فً الدٌن من حرج لترتب على ذلن ضرر كبٌر، وهللا تبارن وتعالى ما
 .(ٗ)ولد روي أنها فً لراءة عبد هللا : }أحل لكم لٌلة الصٌام الرفوُث إلى نسابكم{ 
فَُث{]البمرة:    :(٘)[، لراءتان12ٔوفً لوله تعالى:} الرَّ

فَُث{، لراءة الجمهور.  إحدهما: } الرَّ
فُوُث {، برفع الواو والفاء وبواو، لرأ به  ا ابُن مسعود واألعمُش والثانٌة: } الرُّ

 : (ٙ)والرفوُث والرفُث كناٌةٌ عن الِجماع، لال الشاعُر   
فَِث  ٌُْر الرَّ  فََضْلنَا هَُناِلَن فًِ نِْعَمٍة            َوكُّلِ اللَّذَاذَةِ َؼ

ا تُِحبُّ أْن ٌُْكَنى بِه َعْن ِذْكِر ال   فَُث: هَُو اإلْفَصاُح َعمَّ ًُّ : "الرَّ نَِّكاحِ ؛ َوأْصلُهُ ولال المُتٌَب

ٌُْح"  .(2) اْلفُْحُش َواْلمَْوُل اْلمَب
[، أي "هن َسَكٌن لكم وأنتم َسَكٌن 12ٔلوله تعالى:}هُنَّ ِلبَاٌس لَكُْم َوأَْنتُْم ِلبَاٌس لَُهنَّ {]البمر:   

 .(1)لَهن"
لال صاحب الكشاؾ: " هو استبناؾ كالبٌان لسبب اإلحبلل، وهو أنه إذا كانت بٌنكم   

وبٌنهّن مثل هذه المخالطة والمبلبسة لّل صبركم عنهّن وصعب علٌكم اجتنابهّن، فلذلن رخص 
 .(5)لكم فً مباشرتهّن"

ألن الزوج ال ٌستؽنً  -لال ابن عثٌمٌن: "أي تعلٌل حل الرفث إلى النساء لٌلة الصٌام   
باللباس لما فٌه  عن زوجه فهو لها بمنزلة اللباس؛ وكذلن هً له بمنزلة اللباس؛ وعبر سبحانه

                                                                                                                                                                               

طابفة من المطار الظباء والشاء والبمر والنساء ، وجعله هذا للحجاج . واألسراب جمع سرب : وهو المطٌع أو ال
والحجٌج : الحجاج . وكظم جمع كاظم : وهو الساكت الذي أمسن لسانه وأخبت ، من الكظم )بفتحتٌن( وهو 

 . مخرج النفس . واللؽا واللؽو : السمط وماال ٌعتد به من كبلم أو ٌمٌن ، وال ٌحصل منه على فابدة وال نفع
 . 5ٖٔ،وٌنظر:لسان العرب،مادة)رفث( / 1ٖٕأساس الببلؼة  (ٔ)
 .ٔٙٔ/ ٕالعٌن: مادة )رفث( (ٕ)
 .1ٙٔ/ٔ. والدر المنثور:ٖ٘ٔ/ٕ( لم أتعرؾ على لابله، وهو من شواهد: تفسٌر المرطبً: ٖ)
فوث.12ٗ/ٖ( تفسٌر الطبري ٗ)  . ، ٌمال : " هو الرفُث والرُّ
 .ٕٙٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 
 ،  ولم أتعرؾ على لابله: ٕ٘ٔ/ٔ( البٌت من شواهد الطبرانً: : ٙ)
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 2)
 .5ٕٗ/ٖ(:ص5ٖٕٗ( لاله ابن عباس، انظر: تفسٌرالطبري)1)
 .ٖٕٓ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)



من ستر العورة، والحماٌة، والصٌانة؛ وإلى هذا ٌشٌر لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ٌا معشر الشباب من 
 .(ٔ)("ٔ)استطاع منكم الباءة فلٌتزوج فإنه أؼض للبصر، وأحصن للفرج"

لال الراؼب: " جعل اللباس كناٌة عن الزوج، لكونه ستراً لنفسه ولزوجه أن ٌظهر   
نهما سوء، كما أن اللباس ٌمنع أن تبدو السوءة، وعلى ذلن جعلت المرأة إزاراً، وسمً النكاح م

 حصنا، لكونه حصٌناً لذوٌه عن تعاطً المبٌح.
لال األصم : "أي: كؤن ٌعطً كل واحد على اآلخر ما ٌتعاطاه من االختٌارمن لولهم :   

 .(ٕ)لبست علٌه ذٌلً"
وجعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن إلمتزاج كل واحد منهما  لال الشوكانً:"  

باآلخر عند الجماع كاإلمتزاج الذي ٌكون بٌن الثوب والبسه لال أبو عبٌدة وؼٌره ٌمال للمرأة 
لباس وفراش وإزار ولٌل إنما جل كل واحد منهما لباسا لآلخر ألنه ٌستره عنده الجماع عن 

 .(ٖ)أعٌن الناس"
{]البمرة: وفً    :(ٗ)[، لوالن12ٔتفسٌر لوله تعالى:}هُنَّ ِلبَاٌس لَّكُْم َوأَنتُْم ِلَباٌس لَُّهنَّ

أحدها : بمنزلة اللباس ، إلفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه ، ٌستتر به كالثوب الملبوس ، كما 
 :(٘)لال النابؽة الجعدي

ً إذا ما الّضِجٌُع ثََنى ِجٌَدها           تَثَّنت علٌه   فَكاَنْت ِلباسا
فكنى عن اجتماعهما متجردٌن فً فراش واحد ب " اللباس " ، كما ٌكنى ب " الثٌاب " عن جسد 

 : (ٙ)اإلنسان ، كما لالت لٌلى ، وهً تصؾ إببل ركبها لومٌ 
 َرَمْوَها بِؤَثَْواٍب ِخفَاٍؾ ، فَبل تََرى       لََها َشبًَها إال النََّعاَم الُمنَفََّرا

  ًّ ٌعنً : رموها بؤنفسهم فركبوها. وكما لال الهذل
(2): 

أُ ِمْن َدِم الَمتٌِل َوَوتِْرِه           َولَْد َعِلمَْت َدَم المَِتٌِل إَزاُرَها    تَبَرَّ

                                                             
وأخرجه  ،ٙٙٓ٘: من لم ٌستطع الباءة فلٌصم، حدٌث رلم ٖ، كتاب النكاح، باب 1ٖٗأخرجه البخاري ص (ٔ)

 51ٖٖ: استحباب النكاح لمن تمات نفسه إلٌه ووجد مإنة...، حدٌث رلم ٔ، كتاب النكاح، باب 5ٔٓمسلم ص
[ٔ ]ٔٗٓٓ. 
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .51ٖ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
 .12ٔ/ٔ( تفسٌر الفتح المدٌر: ٖ)
 .ٖٗٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
، وتؤوٌل مشكل 2ٕ، ومجاز المرآن:ٕ٘٘، والشعر والشعراء:ٖٔٔ/ ٕانظر:: الصحاح: مادة )لبس(    (٘)

ً  1ٔوالبٌت فً دٌوانه ، 2ٓٔالمرآن:  ،وفٌه:تداعْت فكانَْت علٌه ِلباسا
وؼٌرهما . ولولهما : " رموها بؤثواب " لالوا : تعنً  2ٓٔ، وتؤوٌل مشكل المرآن :  1ٙٗ:  ٔ(المعانً الكبٌر ٙ)

بؤجسام خفاؾ )المعانً( والصواب فً ذلن أن ٌمال : أن هإالء الركب لد لوحتهم البٌد وأضتتهم ، فلم ٌبك فٌهم 
إال عظام معرولة علٌها الثٌاب ، ال تكاد ترى إال ثوبًا ٌلوح على كل ضار وضامر ، ولذلن شبهت اإلبل علٌها 

 [.5ٓٗ/ٌٖخفك فً األرض .]حاشٌة الطبري:  ركبها بالنعام المنفر . والمنفر : الذي ذعر فانطلك هاربًا
وؼٌرها . من لصٌدة له عجٌبة ، ٌرثى بها  1ٓٔ، ومشكل المرآن :  1ٖٗ، والمعانً الكبٌر :  ٕٙ(( دٌوانه : 2)

صدٌمه وحمٌمه نشٌبة بن محرث ، استفتحها متؽزال مشببًا بصاحبته أم عمرو ، واسمها فطٌمة ، ولال لبل هذا 
 لى هجرها وٌمول: البٌت ، ٌلوم نفسه ع

ٌَْمةَ َداُرَها  فَإنََّن ِمْنَها والتَّعَذَُّر ، بَْعَد َما       لَِجْجَت ، وشطَّْت ِمْن فَُط
َل َجاُرَها  َكنَْعِت الَّتًِ َظلَّت تَُسبِّع سُْإَرَها        َولَالْت : َحَراٌم أْن ٌَرجَّ

ُ ِمْن َدم الَمتٌِل . . . . ... . . . . . . . .  أ  . . . . . . . . . . .تبرَّ
ٌمول أنت فً انتفاءن من حبها بعد اللجاجة فٌه ، كهذه المرأة التً لتلت لتٌبل وحازت بزه ، أي سبلحه ، 
وأخفته . لال األصمعً فً خبر هذه المرأة : هذه امرأة نزل بها رجل فتحرجت أن تدهنه وترجل شعره ، ثم 

ذلن بعٌن الرجل ، فتعجب منها ومن ورعها . فبٌنا هو كذلن ، جاء كلب فولػ فً إنابها فؽسلته سبع مرات . و
وحلفت . ثم فتشوا منزلها ، فوجدوا المتٌل  -أي أنكرت  -أتاها لوم ٌطلبون عندها لتٌبل ، فانتفلت من ذلن 

 وسبلحه فً بٌتها " .
، ولو فتش  ٌمول أنت كهذه المرأة ، تجحد حب صاحبتن ، وتظهر أنن لد كبرت وانتهٌت عن الجهل والصبا

 للبن . لرأوا حبن لها ال ٌزال ٌتؤجج وٌشتعل .



 .(ٔ)ٌعنً ب " إزارها " ، نفسها
سكناً ، وكما  [ أي ٓٔوالثانً : أنهم لباس ٌعنً السكن لموله تعالى:}وجعلنا اللٌل لباساً{] النبؤ : 

َها{]سورة األعراؾ :  ٌْ ، (ٕ)[، وهذا لول ابن عباس15ٔلال تعالى:}َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِلٌَْسكَُن إِلَ
 . (٘)، والسدي(ٗ)، ولتادة(ٖ)ومجاهد 

ٌَْت به جَسَدَن"   . وهً مصدر لولن لبسُت الثوَب (ٙ)و)اللباس( فً اللؽة تعنً: "ما وار
ٌُلبس، وكذلن الملبس، والِلبس بالكسر مثله، ولباس الّرجل: امرأته، وزوجها: ألبُس، واللباس ما 

 .(2)لباسها
ولد الحظ ابن فارس داللة المخالطة، والمداخلة فً مادة )لبس( إْذ لال: "البلم والباء والسٌن      

منه أصل صحٌح واحد، ٌدّل على مخالطة ومداخلة، من ذلن لبسُت الثوَب ألبسهُ، وهو األصل، و
 .(1)تتفرع الفروع.... ومن الباب: اللباس، وهً امرأة الّرجل، والّزوج لباسها"

وهذه الداللة هً التً فسر بها العلماء لوله تعالى:}هن لباس لكم وأنتم لباس لهن{، إْذ   
المعنى: تبلبسونهن وتخالطونهن بالمساكنة، ولٌل أٌضا: إنّما جعل كل واحد منهما لباساً لآلخر 

لهما، واشتمال كل واحد منهما على صاحبه فً عناله، شبه باللباس المشتمل علٌه؛ أو ألّن العتنا
 .(5)كل واحد منهما ٌستر على صاحبه، وٌمنعه من الفجور

وهذه الجملة مستؤنفة مبٌنة لسبب اإلحبلل، وهو صعوبة الصبر على النّساء فً هذا الولت،      
و ولت االضطجاع لكان من الصعوبة اإلمسان عن فلو فُرض الصوم على الناس فً اللٌل وه

التمرب من النّساء، وفٌه من العنت والمشمة الشدٌدة ما ال ٌكون فً ولت النهار، إلمكان 
. ومّما ٌدّل على للة صبر الّرجل على المرأة تمدٌم لوله: (ٓٔ)االستعانة علٌه بالبعد عن المرأة

{، ففٌه ظهور الحتٌاج الّرجل إلى المرأة فضبلً عن ِلَباٌس لَُّهنَّ  َوأَنتُمْ { على لوله: }هُنَّ ِلَباٌس لَّكُمْ }
 .(ٔٔ)أّن الّرجل هو البادئ لطلب ذلن الفعل، وال تكاد المرأة تطلب ذلن الفعل لؽلبة الحٌاء علٌها

وثمة سبب آخر لذلن التمدٌم ٌنبؽً االلتفات إلٌه، وهو أّن الخطاب فً أول اآلٌة موّجه    
 {. وهللا أعلم.هُنَّ ِلبَاٌس لَّكُمْ تمدٌم } للرجل فناسب ذلن

 :(ٕٔ) وذكر الرازي فً تشبٌه الزوجٌن باللباس وجوها  
أحدها: أنه لما كان الرجل والمرأة ٌعتنمان، فٌضم كل واحد منهما جسمه إلى جسم صاحبه حتى 

 ٌصٌر كل واحد منهما لصاحبه كالثوب الذي ٌلبسه، سمً كل واحد منهما لباسا.
 .(ٖٔ)الربٌع بن أنس : هن لحاؾ لكم وأنتم لحاؾ لهنولال   
لال الطبري: " ورجح هذا التصحٌح عندي: متجردٌن فً فراش واحد، بمنزلة ما ٌلبسه   

 .(ٗٔ)على َجسده من ثٌابه، فمٌل لكل واحد منهما : هو )لباس( لصاحبه"
ل، كما جاء فً الخبر وثانٌها: إنما سمً الزوجان لباسا لٌستر كل واحد منهما صاحبه عما ال ٌح 

 .(ٔ)"من تزوج فمد أحرز ثلثً دٌنه"

                                                             

 .5ٔٗ-5ٓٗ/ٖ( انظر تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٕٗ/ٖ(:س5ٖٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٕٗ/ٖ(:س5ٖٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .5ٕٗ/ٖ(:س5ٖٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .5ٕٗ/ٖ(:س5ٖٕٕ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
  .ٕٕٙ/ 2العٌن: مادة )لبس(  (ٙ)
 ،وفٌه:تداعْت فكانَْت علٌه ِلباساً  1ٔوالبٌت فً دٌوانه ،ٖٔٔ/ ٌٕنظر: الصحاح: مادة )لبس(    (2)
 .ٖٕٓ/ ٘مماٌٌس اللؽة، مادة )لبس(  (1)
  .2ٖٔ/ ٔ، وإرشاد العمل السلٌم 2ٕ٘/ ٔ، والكشاؾ ٗٔ/ ٌٕنظر: مجمع البٌان  (5)
 .ٗ٘ٔ/ ٕوالتحرٌر والتنوٌر ، 2ٕ٘/ ٌٔنظر: الكشاؾ  (ٓٔ)
  .ٙ٘/ ٌٕنظر: البحر المحٌط  (ٔٔ)
 ومابعدها.  5ٕٙ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٕٔ)
 .5ٔٗ/ٖ(:ص 5ٕ5ٕ( أخرجه الطبري)ٖٔ)
 .5ٓٗ/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗٔ)



لال الطبرانً: "ٌمال : ِلَما ستَر الشًَء وواراهُ لباساً، فجاَز أن ٌكون كلُّ واحد منهما   
ٌْنِِه " َج فَمَْد أْحَرَز ِنْصَؾ ِد لصاحبه ِستراً عما ال ٌحل، كما روي فً الخبر " َمْن تََزوَّ
(ٕ) . 

لى جعلها لباسا للرجل، من حٌث إنه ٌخصها بنفسه، كما ٌخص لباسه بنفسه، وثالثها: أنه تعا 
 وٌراها أهبل ألن ٌبللً كل بدنه كل بدنها كما ٌعمله فً اللباس.

ورابعها: ٌحتمل أن ٌكون المراد ستره بها عن جمٌع المفاسد التً تمع فً البٌت، لو لم تكن المرأة 
 ر والبرد وكثٌر من المضار.حاضرة، كما ٌستتر اإلنسان بلباسه عن الح

وخامسها: ذكر األصم أن المراد أن كل واحد منهما كان كاللباس الساتر لآلخر فً ذلن  
المحظور الذي ٌفعلونه، وهذا ضعٌؾ ألنه تعالى أورد هذا الوصؾ على طرٌك اإلنعام علٌنا، 

 فكٌؾ ٌحمل على التستر بهن فً المحظور.
منهما لصاحبه )لباًسا(، ألنه َسكٌن له، كما لال جل ثناإه وسادسها: أن ٌكون َجعل كلَّ واحد 

ٌَْل ِلبَاًسا{ ]سورة الفرلان :  [، ٌعنً بذلن سكنًا تسكنون فٌه، وكذلن زوجة 2ٗ:}َجعََل لَكُُم اللَّ
ٌَْها{ ]سورة  َل الرجل َسكنه ٌسكن إلٌها، كما لال تعالى ذكره : }َوَجعََل ِمْنَها َزْوَجَها ِلٌَْسكَُن إِ

 [.15ٔراؾ : األع
فٌكون كل واحد منهما )لباًسا( لصاحبه، بمعنى سكونه إلٌه. وبذلن كان مجاهد ٌمول : "   

 .(ٖ)}هن لباس لكم وأنتم لباٌس لهن{، ٌمول : سكٌن لهن"
 والمول األخٌر هو األلرب الى الصواب، وهللا تعالى أعلم.  
ُ أَنَّكُْم كُنتُْم    [؛ "أي علم َّللّا أنكم كنتم 12ٔتَْختانُوَن أَْنفَُسكُْم{]البمرة:لوله تعالى: }َعِلَم َّللاَّ

 .(ٗ)تخونون أنفسكم"
 .(٘)لال النسفً: أي: "تظلمونها بالجماع وتنمصونها حظها من الخٌر"  
واالختٌان من الخٌانة، كاالكتساب من الكسب فٌه زٌادة لال صاحب الكشاؾ: "   

 .(ٙ)وشدة"
هللاُ أنكم كنتم تَْظِلُموَن أنفَُسكم بمعصٌتكم وِجماِعكم بعد العشاِء لال الطبرانً: "أي َعِلَم   

األخٌرة فً لٌاِلً الصَّوِم"
(2). 

 .(1)لال ابن عثٌمٌن: "أي تخادعونها بإتٌانهن، بحٌث ال تصبرون"  
، أو :"تنمصونها بعض (5)لال المراؼً:" أي تخونون أنفسكم بعمل شىء تعدونه حراما"  

، "إذ تعتمدون شٌبا ثم ال تلتزمون العمل به ، إذ لد ذهب بهم اجتهادهم (ٓٔ)اللذات"ما أحل لها من 
إلى أنهم ٌحرمون على أنفسهم بعد النوم فً اللٌل ما ٌحرم على الصابم فً النهار ، لكنهم لد 

 .(ٔٔ)خانوا أنفسهم بحسب اعتمادهم فهم عاصون بما فعلوا"

                                                                                                                                                                               

(حدٌث "من تزوج فمد أحرز ثلثً دٌنه ... " لال ابن الصبلح فً مشكل الوسٌط: "لم نجد له ثبوتا" ا. هـ. ٔ)
ولرٌب منه ما رواه الطبرانً فً األوسط، والحاكم )واللفظ له( عن أنس مرفوعا )من رزله هللا امرأة صالحة 
فمد أعانه على شطر دٌنه، فلٌتك هللا فً الشطر الثانً( لال الحاكم: هذا حدٌث صحٌح اإلسناد ولم ٌخرجاه. 

، مستدرن 1215، 2ٖٙٗألوسط للطبرانً: ووافمه الذهبً. وحسنه األلبانً فً سلسلة الصحٌحة. )ر. المعجم ا
 ٓٙٔ/ ٕ، سلسلة األحادٌث الصحٌحة: ٕٗ/ ٘بهامش الوسٌط:  -، مشكل الوسٌط البن الصبلح ٔٙٔ/ ٕالحاكم: 
 (.ٕ٘ٙح 
 .ٕ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرنً: ٕ)
 .5ٕٗ/ٖ(:ص 5ٖٕٓ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .25/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٗ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٖٕٓ/ٔلكشاؾ: ( تفسٌر اٙ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 2)
 .2ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .21/ٕ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .5ٖٔ/5( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .21/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔٔ)



 : (ٔ)ٌختانون أنفسهم ، شٌبانوفً سبب هذه الخٌانة التً كان الموم   
 أحدهما : إتٌان النساء .
 الثانً : األكل والشرب.

: "أن هذا االختٌان بكون اإلنسان ٌفتً نفسه بؤن هذا األمر هٌن؛ -وهللا أعلم  -والظاهر   
أو بؤنه صار فً حال ال تحرم علٌه زوجته؛ وما أشبه ذلن؛ وأصل هذا أنهم كانوا فً أول األمر 

دهم العشاء اآلخرة، أو إذا نام لبل العشاء اآلخرة فإنه ٌحرم علٌه االستمتاع بالمرأة إذا صلى أح
واألكل والشرب إلى ؼروب الشمس من الٌوم التالً؛ فشك علٌهم ذلن مشمة عظٌمة حتى إن 
بعضهم لم ٌصبر؛ فبٌن هللا عز وجل حكمته، ورحمته بنا، حٌث أحل لنا هذا األمر؛ ولهذا لال 

 .(ٕ)هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم{"تعالى: } علم 
ٌْكُْم َوَعَفا َعنكُْم{ ]البمرة :  لوله تعالى:   [، "أي فمبل توبتكم وعفا عنكم لما 12ٔ} فَتَاَب َعلَ

 .(ٖ)فعلتموه لبل النسخ"
أي: تاب علٌكم بنسخ الحكم األول الذي فٌه مشمة؛ وتجاوز عما ولع لال ابن عثٌمٌن:"  

 .(ٗ)منكم من مخالفة"
أي فمبل توبتكم وعفا عن خٌانتكم أنفسكم ، إذ خالفتم ما كنتم تعتمدون  لال المراؼً:" 

حٌن فهمتم من لوله : }َكما كُتَِب َعلَى الَِّذٌَن ِمْن لَْبِلكُْم {، تحرٌم مبلمسة النساء لٌبل ، أو تحرٌمها 
 .(٘)بعد النوم كتحرٌم األكل والشرب"

ٌْكُْم { ]البمرة : } فَتَاَب لال النسفً: "   [ حٌن تبتم مما ارتكبتم من المحظور، } َوَعفَا َٗ٘علَ
 .(ٙ)[ ما فعلتم لبل الرخصة"12َٔعنكُْم { ]البمرة : 

لال أهل العلم: "والنسخ إلى األسهل توبة كما فً لوله تعالى فً سورة المزمل: }علم أن   
عن النسخ بالتوبة إشارة إلى أنه  [ ؛ فٌعبر هللا عز وجلٕٓلن تحصوه فتاب علٌكم{ ]المزمل: 

 .(2)لوال النسخ لكان اإلنسان آثماً إما بفعل محرم؛ أو بترن واجب"
ٌْكُْم َوَعفَا َعنكُْم{]البمرة:    : (1)[، تؤوٌبلن12ٔوفً لوله تعالى:}فَتَاَب َعلَ

 أحدهما : العفو عن ذنوبهم .
 والثانً : العفو عن تحرٌم ذلن بعد النوم .

{]البمرة: لوله تعالى:   أي فاآلن إذ أحّل لكم الرفث إلٌهّن  [، "12ٔ} فَاآْلَن بَاِشُروهُنَّ
 .(5)بالنّص الصرٌح ، باشروهن"

لال الماوردي:" ٌرٌد به الجماع ، ألن أصل المباشرة من إلصاق البشرة بالبشرة ،   
 .(ٓٔ)وكان ذلن منه بٌاناً لما كان فً جماع عمر "

ن اتضح الحكم فباشروهن وال تختانوا أنفسكم، واألمر لال ابن عاشور:  ٌمول: فالآل  
 .(ٔٔ)لئلباحة، ولٌس معنى لوله } فَاآْلَن {إشارة إلى تشرٌع المباشرة حٌنبذ"ٍ

 .(ٕٔ)فاآلن بعد التحرٌم، وبعد تحمٌك التوبة، والعفو باشروهن" لال ابن عثٌمٌن:أي:"  

                                                             

 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔ)
 .2ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .2ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .1ٓ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٘)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٙ)
 .2ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .1ٓ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( النكت والعٌون: ٓٔ)
 .1ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عاشور: ٔٔ)
 .1ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)



حبلٌل لكم. سُمٌت اْلُمَجاَمعَةُ مباشرةً لال الطبرانً: "أي جاِمعُوهن فً لٌاِلً الصوِم فهو   
؛ لتبلُصِك بََشَرةِ كّلِ واحد منهما لصاحبهِ 
(ٔ). 

. وفً رواٌة أخرى: ولكن (ٕ)لال ابن عباس:" المباشرة الجماع، ولكّن هللا كرٌٌم ٌكنً"  
 .(ٖ)هللا ٌكنً ما شاء بما شاء"

 .(ٗ)ل : الجماع"ولال ابن جرٌج:" للت لعطاء لوله : " فاآلن باشُروهن " لا  
و)البَشرة(: هً أعلى جلد الوجه والجسد من اإلنسان، وهو البََشر اذا جمعته، وجمع   

الجمع أبشار، ومنه اشتمت مباشرة الّرجل المرأة لتضاّم أبشارهما؛ أو باشر الّرجل المرأة، أي: 
 .(٘)إفضاإه ببشرته إلى بشرتها

ولم تخرج داللة هذه اللفظة عند المفسرٌن عن هذا المعنى إْذ ذكروا أّن المراد هو الجماع،      
وعبّر عنه المرآن بالمباشرة؛ ألّن المباشرة إلصاق البشرة بالبشرة، وهً ظاهر أحد الجلدٌن 

ولٌس . واألمر هنا لئلباحة، (ٙ)باآلخر. وثمة رأي آخر ٌرى أّن المباشرة هً الجماع فما دونه
المراد ب )اآلن( اإلشارة إلى تشرٌع المباشرة حٌنبٍذ بل معناه )اآلن( اتّضح الحكم فباشروهن 

 .(1). فهو بمثابة رخصة لد نزلت ولم تكن لبل ذلن لهم(2)وال تختانوا أنفسكم
ُ لَكُْم{]البمرة:   كم من [، "أي" اطلبوا ما لدر هللا ل12ٔلوله تعالى: } َواْبتَؽُوا َما َكتََب َّللاَّ

 .(5)الولد"
 .(ٓٔ)لال ابن عثٌمٌن:" وذلن بالجماع الذي ٌحصل به اإلنزال  

واطلبوا بتلن المباشرة ما لدر لهذا الجنس بممتضى الفطرة من جعل  لال المراؼً: أي:" 
 .(ٔٔ)المباشرة سببا للنسل ، وإلحصان كل منهما اآلخر وصده عن الحرام "

واالبتؽاء الطلب، وما كتبه هللا : ما أباحه من مباشرة النساء فً ؼٌر  لال ابن عاشور:"  
ً للناس على مباشرة النساء عسى أن  ولت الصٌام أو اطلبوا ما لدر هللا لكم من الولد تحرٌضا

 .(ٕٔ)ٌتكون النسل من ذلن وذلن لتكثٌر األمة وبماء النوع فً األرض"
ُ لَكُْم{]البمرة:} َواْبتَؽُ ولد اختلفوا فً تؤوٌل لوله :     :[، على أوجه12ٔوا َما َكتََب َّللاَّ

، (ٙٔ)، والحسن بن أبً الحسن(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)، وشعبة(ٖٔ)أحدها: طلب الولد، وهو لول مجاهد
 .(ٔ)، والضحان بن مزاحم(ٕٓ)، وابن زٌد(5ٔ)، والربٌع(1ٔ)، وابن عباس(2ٔ)والسدي

                                                             

 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٔ)
 .ٖٓ٘/ٖ(:ص 5ٖٕ٘تفسٌر الطبري)( ٕ)
 .٘ٓ٘/ٖ(:ص 5٘1ٕ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٗٓ٘/ٖ(:ص 5٘2ٕ( أخرجه الطبري)ٗ)
 .ٕٔ٘/ ٔ، ومماٌٌس اللؽة، مادة )بشر(  5ٕ٘/ ٌٙنظر: العٌن، مادة )بشر(  (٘)
  .5ٕ/ ٕ، والتفسٌر الكبٌر 2ٕٔ/ ٔ، وتفسٌر البٌضاوي ٖٖٔ/ ٌٕنظر: التبٌان فً تفسٌر المرآن  (ٙ)
 .٘٘ٔ/ ٌٕنظر: التحرٌر والتنوٌر  (2)
 .ٗٔٔ/ ٌٔنظر: معانً المرآن، الفراء  (1)
 .1ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .1ٖٗ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 .1ٓ/ٕ( تفسٌر المراؼً:ٔٔ)
 .1ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عاشور: ٕٔ)
 .ٙٓ٘/ٖ(:ص5ٕٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٙٓ٘/ٖ(:ص5ٕٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙٓ٘/ٖ(:ص5ٙ2ٕانظر: تفسٌر الطبري)( ٘ٔ)
 .ٙٓ٘/ٖ(:ص5ٙ1ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٙٓ٘/ٖ(:ص5ٙ5ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٙٓ٘/ٖ(:ص52ٕٓ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .2ٓ٘/ٖ(:ص52ٕٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .2ٓ٘/ٖ(:ص52ٕ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)



 ٌمرأ }َواْبتَؽُواْ َما َكتََب هللاُ لَكُْم {.، وكان (ٕ)والثانً : لٌلة المْدر ، وهو لول ابن عباس
 .(ٖ)والثالث : ما أحل هللا تعالى لكم ورخص فٌه ، وهذا لول لتادة 

واطلبوا ما لسم هللا لكم وأثبت فً اللوح من  : أي" -وهللا أعلم -والصواب ما لاله مجاهد  
ما وضع هللا له النكاح من الولد بالمباشرة أي ال تباشروا لمضاء الشهوة وحدها ولكن البتؽاء 

 .(ٗ)التناسل، أو وابتؽوا المحل الذي كتبه هللا لكم وحلله دون ما لم ٌكتب لكم من المحل المحرم"
ُ لَكُْم{   ولرأ ذلن بعضهم : }َواتَّبِعُوا َما َكتََب َّللاَّ

(٘). 
لال عطاء بن أبً رباح: "للت البن عباس : كٌؾ تمرأ هذه اآلٌة :}وابتؽوا {، أو   

 .(ٙ)}اتبعوا{،؟ لال : أٌتهما شبت! لال : علٌن بالمراءة األولى"
ٌِْط اأْلَْسَوِد ِمَن   ٌْطُ اأْلَْبٌَُض ِمَن اْلَخ ٌَتَبٌَََّن لَكُُم اْلَخ لوله تعالى: } َوكُلُوا َواْشَربُوا َحتَّى 

أي كلوا واشربوا إِلى طلوع الفجر" [، "12ٔاْلفَْجِر{ ]البمرة:
(2). 

ً ٌتمٌز به بٌاض  : "أي لكم األكل، والشرب،لال ابن عثٌمٌن  حتى ٌظهر ظهوراً جلٌا
 .(1)النهار من سواد اللٌل"

ٌِْط األْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر{،    ٌَُض ِمَن اْلَخ ٌْطُ األْب ولد اختلؾ العلماء فً تفسٌر لوله تعالى } اْلَخ
 :(5)على ألوال

ٌُْط األْبٌَُض{، ضوَء  ٌِْط األْسَوِد{ سواَد اللٌل.وهذا أحدها: ٌعنً بموله : } اْلَخ النهار، وبموله : }اْلَخ
 .(ٓٔ)لول الجمهور

                                                                                                                                                                               

 .2ٓ٘/ٖ(:ص52ٕٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٓ٘/ٖ(:ص 521ٕ(، و)522ٕ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٓ٘/ٖ(: ص51ٕٓ(، و)525ٕ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .1ٓ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٘)
. عن الحسن بن ٌحٌى ، لال : أخبرنا عبد الرزاق ، لال : أخبرنا ابن عٌٌنة ، عن 1ٓ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)

 عطاء بن أبً رباح ، لال : للت البن عباسعمرو بن دٌنار ، عن 
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .1ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 وما بعدها. 5ٓ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
، والزجاج فً معانً المرآن: 2ٗ(وهذا لول عامة أهل العلم إذ لال به ابن لتٌبة فً تفسٌر ؼرٌب المرآن: ٓٔ)
، وابن عطٌة فً المحرر 1ٙٔ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: ٖٔ٘/ٖلبٌان: ، والطبري فً جامع ا2ٕ٘/ٔ

ولال: )والمراد فٌما لال جمٌع العلماء بٌاض النهار وسواد اللٌل(، والجصاص فً أحكام المرآن:  5ٔ/ٕالوجٌز: 
ابن كثٌر ، و5ٖٔ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 5ٗ/ٔ، وابن العربً فً أحكام المرآن: 2ٖٔ-ٖٙٔ/ٔ

، والبٌضاوي فً ٔ٘/ٕ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 5ٖٖ/ٔ، والزمخشري فً الكشاؾ: 2ٕ٘/ٔفً تفسٌره: 
إلى آخرٌن أن المراد بالخٌط األبٌض  2ٔ٘/ٖ، وؼٌرهم. ونسب الطبري فً جامع البٌان: ٖٓٔ/ٔأنوار التنزٌل: 

أبً بكر بن عٌاش ٌمكن أن ٌفهم منها ذلن. ضوء الشمس وأورد آثاراً عن حذٌفة وعلً وابن مسعود واألعمش و
لؤلعمش، ولال بعد ذكره مع بعض األلوال الضعٌفة: )وهذه المذاهب  5ٔٔ/٘وعزاه الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 

، لؤلعمش واإلمامٌة 2ٙ/ٕانمرضت، والفمهاء أجمعوا على بطبلنها(. كما عزاه األلوسً فً روح المعانً: 
ش وال ٌتبعه إال األعمى فزعم أن أوله طلوع الشمس كالنهار العرفً وجوز فعل لاببلً: )وخالؾ فً ذلن األعم

هذا المول فمال:  2ٕٙ/ٔالمحظورات بعد طلوع الفجر وكذا اإلمامٌة...(. ولد تعمب ابن كثٌر فً تفسٌره: 
وز )وحكى أبو جعفر بن جرٌر الطبري فً تفسٌره عن بعضهم أنه إنما ٌجب اإلمسان من طلوع الشمس كما ٌج

اإلفطار بؽروبها، للت: وهذا المول ما أظن أحداً من أهل العلم ٌستمر له لدم علٌه لمخالفته نص المرآن فً لوله 
ٌِْط األَْسَوِد ِمَن اْلفَْجِر﴾، ولد ورد فً ال ٌْطُ األَْبٌَُض ِمَن اْلَخ صحٌحٌن من حدٌث ﴿َوكُلُوا َواْشَربُوا َحتَّى ٌَتَبٌَََّن لَكُُم اْلَخ

رلم:  2ٙ1/ٕ، مسلم: 5ٔ5ٔ-5ٔ1ٔرلم:  ٕٙٔ/ٗو:  ٕٕٙرلم:  ٖٕٔ/ٕ: -فتح-عابشة )البخاري الماسم عن
( أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال: ﴿ال ٌمنعكم أذان ببلل عن سحوركم فإنه ٌنادي بلٌل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا 5ٕٓٔ

: ٕٙ/ٓٔ(. ولد لال ابن عبد البر فً التمهٌد: أذان ابن أم مكتوم فإنه ال ٌإذن حتى ٌطلع الفجر﴾ لفظ البخاري....
)والنهار الذي ٌجب صٌامه: من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس، على هذا إجماع علماء المسلمٌن(. واعلم بؤنه 
لد خالؾ بعض أهل اللؽة فً بداٌة النهار فمال النضر بن شمٌل: أول النهار طلوع الشمس واستشهد ببعض 

. ولد أورد ٘٘ٗ-ٗ٘ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٖٔ/ٕحكام المرآن للمرطبً: األشعار، انظر: الجامع أل



لال الحافظ ابن حجر: " ومعنى اآلٌة: حتى ٌظهر بٌاض النهار من سواد اللٌل، وهذا   
 .(ٔ)البٌان ٌحصل بطلوع الفجر الصادق، ففٌه داللة على أن ما بعد الفجر من النهار"

ض أن ٌكون منتشرا مستفٌضا فً السماء ٌمؤل بٌاضه لال الطبري:" صفة ذلن البٌا  
وضوُءهُ الطرق، فؤما الضوء الساطع فً السماء، فإن ذلن ؼٌر الذي عناه هللا بموله : " الخٌط 

 . (ٕ)األبٌض من الخٌط األسود"
، (ٖ)والثانً: الخٌطُ األبٌض : هو ضوء الشمس، والخٌط األسود : هو سواُد اللٌل. وهذا لول علً

، (2)، وسالم مولى أبً حذٌفة(ٙ)، وعبدهللا بن مسعود(٘)، والبراء(ٗ)عن ابراهٌم التٌمًوروي 
   .، نحو ذلن(5)، وحبان بن الحارث(1)إبراهٌم

وعلة من لال هذا المول : أنَّ المول إنما هو النهاُر دون اللٌل. لالوا : وأول النهار طلوُع   
كان أوله طلوعُ الفجر، لَوجب أن ٌكون آخَره ؼروُب الشمس، كما أّن آخَره ؼروبُها. لالوا : ولو 

الشفك. لالوا : وفً إجماع الحجة على أنَّ آخر النهار ؼروب الشمس، دلٌٌل واضح على أن أوله 
طلوعها. لالوا : وفً الخبر عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه تسحر بعد طُلوع الفجر، أوضُح الدلٌل على صحة 

 .(ٓٔ)لولنا
ر وأنا أرى موالَع النَّبل. لال : للت أبعَد وعن زر، ع   ن حذٌفة لال :" كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌتسحَّ

 .(ٔٔ)الصبح ؟ لال : هو الصبح ، إال أنه لم تطلع الشمس"
وعن أبً هرٌرة، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : " إذا سمع أحدكم النداَء واإلناُء على ٌده، فبل   

ًَ حاجته منه "ٌضعه حتى ٌ مض
(ٕٔ). 

وعن أبً أمامة لال : ألٌمت الصبلة واإلناُء فً ٌد عمر، لال : أشَربُها ٌا رسول هللا ؟   
 .(ٖٔ)لال : نعم!، فشربها"

                                                                                                                                                                               

وفسر تلن األشعار بؤنها على المرب ال الحمٌمة ثم لال: )ولٌست  ٕٙ/ٓٔبعض ذلن ابن عبد البر فً التمهٌد: 
وب الشمس األشعار واللؽات مما ٌثبت بها شرٌعة وال دٌن(. وانظر: فً أن النهار من طلوع الفجر إلى ؼر

، 2٘٘ٗ/ٙ، لسان العرب البن منظور: ٕٖٙ/٘معجم مماٌٌس اللؽة له أٌضاً:  1ٗ٘/ٖالمجمل البن فارس: 
 2ٕٙ/ٙتهذٌب اللؽة لؤلزهري: 

 . ٓٙٔ/ٗ( الفتح: ٔ)
 .ٗٔ٘-ٖٔ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕٗ٘/ٖ(:صٖٓٔٓ، و)5ٔ٘/ٖ(:ص ٖٔٓٓ( انطر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٔ٘-2ٔ٘/ٖ(:ص551ٕالطبري)( انظر: تفسٌر ٗ)
 .ٕٓ٘/ٖ(:ص ٕٖٓٓ( انطر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٓ٘/ٖ(:ص ٖٖٓٓ( انطر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٖ(:ص ٖٗٓٓ( انطر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٕ٘-ٕٓ٘/ٖ(:ص 1ٖٓٓ(، و)2ٖٓٓ(، و)ٖٙٓٓ(، و)ٖ٘ٓٓ( انطر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٕ٘/ٖ(:ص 5ٖٓٓ( انطر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٗ٘/ٖسٌر الطبري: ( تفٓٔ)
 .ٕ٘٘/ٖ(:ص ٕٖٔٓ(، و)ٖٕٖٓ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٙ٘/ٖ(ص: ٖ٘ٔٓ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)

 حلبً( ، عن روح بن عبادة ، بهذا اإلسناد واللفظ . ٓٔ٘:  ٕ) 2ٖٙٓٔوالحدٌث رواه أحمد فً المسند : 
سلمة ، بهذا اإلسناد .  حلبً( ، عن ؼسان بن الربٌع ، عن حماد بن ٖٕٗ:  ٕ) 5ٗٙ1ورواه أحمد أًٌضا : 

 ولرن إلٌه إسنادا آخر مرسبل ، عن ٌونس ، عن الحسن ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص .
، عن عبد األعلى بن حماد النرسً . عن حماد بن سلمة ، به . وكذلن رواه الحاكم فً  ٖٕٓ٘ورواه أبو داود : 

" هذا حدٌث صحٌح على شرط مسلم ، ولم ، من طرٌك عبد األعلى ، ولال الحاكم :  ٕٙٗ:  ٔالمستدرن 
 ٌخرجاه " . ووافمه الذهبً .

 .2ٕ٘/ٖ(:ص 2ٖٔٓ( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
ثم استؤنؾ إسنادا  -رواه الطبري بإسنادٌن : فرواه عن بن حمٌد ، عن ٌحٌى بن واضح ، عن الحسٌن بن والد 

، فاجتمع الطرٌمان فً الحسٌن بن  آخر ، فرواه عن دمحم بن علً بن الحسن ، عن أبٌه ، عن الحسٌن بن والد
 . 5ٕٖوالد ، عن أبً ؼالب ، إلخ . وٌحٌى بن واضح : هو أبو تمٌلة ، مضت ترجمته : 

أبو ؼالب : هو صاحب أبً أمامة ، ولد اختلؾ فً اسمه : فمٌل : " حزور " ، بفتح الحاء المهملة والزاي 



ما روي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "}الخٌط األبٌض{ بٌاض  -وهللا أعلم-والصواب  
. وهو المعروؾ فً كبلم العرب، لال أبو ُدإاد (ٔ)اللٌل"النهار، و}الخٌط األسود{ سواُد 

 :  (ٕ)اإلٌاديّ 
ٌْطٌ أََناَرا  ْبحِ َخ ا أَضاءت لََنا سُْدفَةٌ            َوالَح ِمَن الصُّ  فَلَمَّ

ر، ثم خرج إلى الصبلة،    وأما األخباُر التً روٌْت عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه شرب أو تسحَّ
فع صحةَ ما للنا فً ذلن ؛ ألنه ؼٌر مستنكر أن ٌكون ملسو هيلع هللا ىلص َشرب لبل الفجر، ثم خرج فإنه ؼٌر دا

هً على عهده كانت تُصلى بعد ما ٌطلع الفجر  -صبلة الفجر  -إلى الصبلة، إذ كانت الصبلةُ 
 وٌتبٌَّن طلوعه وٌإذَّن لها لبل طلوعه.

وأما الخبر الذي ُروي عن حذٌفة : " أّن النبً ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌتسحر وأنا أرى َموالَع النَّبل "،   
فإنه لد استُثبَت فٌه فمٌل له : أبعد الصبح ؟ فلم ٌجب فً ذلن بؤنه كان بعد الصبح، ولكنه لال : " 

لمربه منه، وإن لم ٌكن هو ، وذلن من لوله ٌُحتمل أن ٌكون معناهُ : هو الصبح (ٖ)هو الصبح " 
ته، فتمول : " هو هو  بعٌنه، كما تمول العرب : " هذا فبلن " شبها، وهً تشٌر إلى ؼٌر الذي سمَّ
 " تشبٌها منها له به، فكذلن لول حذٌفة : " هو الصبح "، معناه : هو الصبح شبها به ولربا منه.

الخٌط األبٌُض من الخٌط األسود وفً لوله تعالى ذكره : }وكلوا واشربوا حتى ٌتبٌن لكم   
الداللة على خطؤ لول من لال : حبلٌل األكُل  من الفجر ثم أتموا الصٌاَم إلى اللٌل{، أوضحُ 

والشرُب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس ؛ ألن الخٌط األبٌض من الفجر ٌتبٌن عند ابتداء 
ا لمن ل َزمه الصوم فً الولت الذي أباح طلوع أوابل الفجر، ولد جعل هللا تعالى ذكره ذلن حدًّ

 .(ٗ)إلٌه األكل والشرب والمباشرة"
ٌِْل { ]البمرة : لوله تعالى:    ٌَاَم إِلَى الَّ وا الِصّ [، " أي ثم أمسكوا عن الطعام 12ٔ} ثُمَّ أَتِمُّ

 .(٘)والشراب والنكاح إِلى ؼروب الشمس"

 .(ٙ)ٌعنً : أنها كرهت الوصال" -لالت عابشة:"   
و العالٌة:" لال : لال هللا : }ثم أتموا الصٌام إلى اللٌل{، فإذا جاء اللٌل فهو مفطر ، لال أب   

 .(2)فإن شاء أكل ، وإن شاء لم ٌؤكل"
أي: أكملوا الصٌام على وجه التمام؛ إلى دخول اللٌل؛ وذلن بؽروب  لال ابن عثٌمٌن:"  

وؼربت الشمس فمد  -وأدبر النهار من هاهنا  -إذا ألبل اللٌل من هاهنا »الشمس؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

                                                                                                                                                                               

. واختصر  2/ٕ/2، وهو الذي التصر علٌه ابن سعد  والواو المشددة وآخره راء . ولٌل : " سعٌد بن الحزور "
، ثم  ٖٙٔ - ٖ٘ٔ/ٕ/ٔعلى " حزور " . وترجمه ابن أبً حاتم فً الترجمتٌن  ٕٗٔ/ٔ/ٕالبخاري فً الكبٌر 

، ولال فً الموضع الثانً : " وحزور أصح " . وهو ثمة ، وتكلم فٌه بعضهم . ووثمه الدارلطنً ،  ٖٔ/ٔ/ٕ
 . 51ٔ - 52ٔ:  ٕٔثه ، وصحح بعضها . مترجم فً التهذٌب وحسن الترمذي بعض أحادٌ

أبو أمامة : هو الباهلً ، واسمه : " صدي " بضم الصاد وفتح الدال المهملتٌن وتشدٌد الٌاء " بن عجبلن " . 
. وولع فً ابن  ٖٖسنة أو  ٖٓولد جاوز المبة ، ألنه ثبت أنه كان ابن  1ٙوهو صحابً معروؾ مات سنة 

 سنة! وهو خطؤ فاحش . وهذا الحدٌث صحٌح اإلسناد . ٔٙأنه مات وهو ابن  ٕٖٔ - ٖٔٔ/ٕ/2سعد 
 .5٘ٔ/٘(:ص52ٕٓ، والترمذي)22ٖ/ٗ(:ص111٘ٔ( أخرجه احمد)ٔ)
من أبٌات . ٌصؾ فرسا خرج علٌه للصٌد ، واللسان )خٌط( . وفً األصمعٌات : " خٌر  1ٕ(األصمعٌات : ٕ)

اللٌل فً لؽة نجد ، والضوء فً لؽة لٌس ، وهً أًٌضا : اختبلط الضوء أنارا " وال معنى لها . والسدفة : ظلمة 
والظلمة جمٌعا ، كولت ما بٌن صبلة الفجر إلى أولى اإلسفار . لال عمارة : ظلمة فٌها ضوء من أول اللٌل 

ء . والح وآخره ، ما بٌن الظلمة إلى الشفك ، وما بٌن الفجر إلى الصبلة . وأراد أبو دإاد اختبلط الظلمة والضو
 : بدا وظهر من بعٌد . والخٌط : اللون هنا ٌكون ممتدا كالخٌط .

 .ٕ٘٘/ٖ(:صٖٖٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٗ٘/ٖ(:ص2ٕٖٓ( أخرجه الطبري)ٙ)
 .ٖٗ٘/ٖ(:صٕٖٙٓ( أخرجه الطبري)2)



ٌكون اإلفطار؛ ولٌس بشرط  -أي ؼروب لرصها  -؛ وبمجرد ؼروب الشمس (ٔ)«أفطر الصابم
رة، كما ٌظن بعض العوام؛ إذاً الصوم محدود: من، وإلى؛ فبل ٌزاد فٌه، وال أن تزول الحم

 .(ٔ)ٌنمص"
لال النسفً: "أي الكؾ عن هذه األشٌاء دلٌل على جواز النٌة بالنهار فً صوم   

رمضان، وعلى جواز تؤخٌر الؽسل إلى الفجر، وعلى نفً الوصال، وعلى وجوب الكفارة فً 
 .(ٕ)نابة ال تنافً الصوم"األكل والشرب، وعلى أن الج

كان عامر بن عبد هللا بن الزبٌر ٌواصل لٌلةَ ستَّ عشرة ولٌلة سبَع عشرة  لال مالن:"  
ٌن فً وَصالن ؟ لال  من رمضان ال ٌفطر بٌنهما ، فلمٌته فملت له : ٌا أبا الحارث ماذا تجُده ٌمّوِ

 .(ٖ)ن جسدي": السْمن أشُربه أجده ٌُبّل عرولً ، فؤما الماء فإنه ٌخرج م
لنفسه  (ٗ)لال الطبري:" لٌل : وجه من فعل ذلن إن شاء هللا تعالى على طلب الخموصة  

والموة  ال على طلب البّر هلل بفعله. وفعلهم ذلن نظٌُر ما كان عمر بن الخطاب ٌؤمرهم به 
كُب وامش (٘)بموله:" اخَشوِشنوا وا ُحفاة" "، َوتمْعددوا ، وانزوا على الخٌل نزًوا ، والطعوا الرُّ

ٌؤمرهم فً ذلن بالتخشن فً عٌشهم ، لببل ٌتنعموا فٌركنوا إلى َخْفض العٌش وٌمٌلوا إلى الدعة 
 .(ٙ)فٌجبُنوا وٌحتموا عن أعدابهم"

عن الوصال كثٌٌر من أهل الفضل، فعن أبً إسحاق  -لمن واصل  -ثم لال: "ولد َرِؼب   
ال ٌستطٌع أن ٌموَم ، فمال عمرو بن مٌمون : لو : أّن ابن أبً نُعم كان ٌواصل من األٌام حتى 

 .(1)"(2)أدَرن هذا أصحاُب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص َرجُموه"
وعن ابن عمر : "أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص نَهى عن الوصال ، لالوا : إنن تُواصُل ٌا َرسول   

هللا! لال : إنً لست كؤحٍد منكم ، إنً أبٌت أُطعَم وأسمَى"
(5). 

ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص اإلذُن بالوصال من السحر إلى السَّحر  
، فعن أبً سعٌد (ٓٔ)

الخدري : "أنه سمع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : ال تواصلوا ، فؤٌُّكم أراد أن ٌُواصل فلٌواصل حتى 
ٌبتكم ، إنًّ أبٌت لً ُمطعم السَّحر. لالوا : ٌا رسول هللا ، إنن تواصل! لال : إنً لست كه

 .(ٔٔ)ٌُطعمنً ، َوساٍق ٌسمٌنً"

                                                             
، وأخرجه 5٘ٗٔ: متى ٌحل فطر الصابم، حدٌث، رلم ٖٗ، كتاب الصوم، باب ٖ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

[ ٔ٘] 1ٕ٘٘بٌان ولت انمضاء الصوم وخروج النهار، حدٌث رلم  ٓٔ، كتاب الصٌام، باب 1ٖ٘مسلم ص
ٔٔٓٓ. 
 .5ٖٗ-1ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .ٙٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .ٖ٘٘/ٖص(:ٖٖٓٓ( أخرجه الطبري)ٖ)
(الخموصة " مصدر خمص بطنه خمصا )بسكون المٌم وفتحها( وخماصة . ولم ٌذكروا " الخموصة " فً ٗ)

كتب اللؽة ، وهو عربً عرٌك كمولهم : الفسالة والفسولة ، والرذالة والرذولة ، وفارس بٌن الفراسة والفروسة ، 
 [.ٖ٘٘/ٖ، وأشباه ذلن ".]حاشٌة الطبري: ورجل جلد بٌن الجبلدة والجلودة ، وبطل بٌن البطالة والبطولة

(اخشوشن الرجل : لبس الخشن وتعوده ، وأكل الخشن ، وعاش عٌشا خشنا وبالػ فً التخشن . وتمعدد ٘)
الرجل : تشبه بعٌش معد بن عدنان فً التشظؾ وترن التزًٌ بزي العحم . ٌعنً : اصبروا على عٌش معد فً 

عوا زي األعاجم . النزو : الوثب ، ٌؤمرهم أن ٌثبوا على الخٌل وثبا ببل الحضر والسفر ، وتشبهوا بلباسه ، ود
استعانة بركاب . والركب جمع ركاب : وهو ما ٌكون فً سرج الفرس ٌضع الراكب فٌه رجله ، فإذا كان مثله 

 [.ٖ٘٘/ٖفً رحل البعٌر سمً " الؽرز " .]حاشٌة الطبري:
 .ٖٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٙ٘/٘(:صٕٖٖٓالطبري)( أخرجه 2)
 .ٖٙ٘/٘( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٖٙ٘/٘(:صٖٖٖٓ( أخرجه الطبري)5)
 .ٖٙ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٖ٘-ٖٙ٘/٘(:صٖٖٗٓ( أخرجه الطبري)ٔٔ)



ر ، فدعاها إلى    وعن أّمِ َولد حاطب بن أبً بَلتعة : "أنها مّرت برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو ٌتسحَّ
أنت من الطعام فمالت : إنًّ َصابمة ، لال : وكٌؾ تصومٌن ؟ فذكرت ذلن للنبً ملسو هيلع هللا ىلص ، فمال : أٌن 

وصال آل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من السَّحر إلى السَّحر"
(ٔ). 

ال أي: و"[ ،"12ٔ} َوال تُبَاِشُروهُنَّ َوأَنتُْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد { ]البمرة : لوله تعالى:   
تجامعوا نساءكم، فً حال عُكوفكم فً المساجد " 
(ٕ). 

أي وال تباشروا النساء حال عكوفكم  فى المساجد للعبادة ، فإن المباشرة  لال المراؼً:" 
 .(ٖ)نهطل االعتكاؾ ولو لٌبل كما تبطل الصٌام نهارا"

 .(ٗ)لال الصابونً: " أي ال تمربوهن لٌبًل أو نهاراً ما دمتم معتكفٌن فً المساجد"  
 .(٘)ر المعتكؾ"بٌّن أن الجماع ٌحل فً لٌالً رمضان لكن لؽٌلال النسفً: "   
لال لتادة: "كان الرجل إذا خرج من المسجد وهو معتكؾ ولمً امرأته باشرها إن شاء،   

ًَ اعتكافه" فنهاهم هللا عز وجل عن ذلن، وأخبرهم أّن ذلن ال ٌصلح حتى ٌَمض
(ٙ). 

ولال مالن بن أنس : ال ٌمس المعتكؾ امرأته، وال ٌباشُرها، وال ٌتلذذ منها بشًء، لُبلٍة   
 .(2)ال ؼٌرها"و
{ لببل ٌظن أن المباشرة المؤذون    وذكر)المباشرة( عمب لوله تعالى: } فَاآْلَن بَاِشُروهُنَّ

ٌعود على النساء؛ وجملة: } َوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فًِ « هن»فٌها شاملة حال االعتكاؾ؛ والضمٌر 
{؛ و} عاكفون{اْلَمَساِجِد{ حال من الواو فً لوله تعالى: } اَل  اسم فاعل من عكؾ  تُبَاِشُروُهنَّ

ٌعكؾ؛ والعكوؾ على الشًء مبلزمته، والمداومة علٌه؛ ومنه لول إبراهٌم علٌه السبلم لمومه: 
[، أي مدٌمون ٕ٘}إِْذ لَاَل أِلَبٌِِه َولَْوِمِه َما َهِذِه التََّماثٌُِل الَّتًِ أَْنتُْم لََها َعاِكفُوَن{ ]األنبٌاء : 

 .(1)ن؛ واالعتكاؾ فً الشرع هو التعبد هلل سبحانه وتعالى بلزوم المساجد لطاعة هللامبلزمو
اح    ِرمَّ لال الطبري: "والعكوؾ، أصله الممام، وحبُس النفس على الشًء،  كما لال الّطِ

 : (5)بن َحكٌم 
ٌْنَُهنَّ َصِرٌُع  ًَ عُكفًّا         عُكُوَؾ البَواِكً َب ٌِْل َحْوِل  فَبَاَت َبنَاُت اللَّ

 : (ٓٔ)ٌعنً بموله : )عكفا(، ممٌمة، وكما لال الفرزدق 

                                                             

 .1ٖ٘-2ٖ٘/٘(:صٖٖ٘ٓ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .5ٖ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .1ٓ-25/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
. لال النسفً: والجملة فً موضع الحال ، وفٌه دلٌل على أن االعتكاؾ 2ٓٔ-ٙٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر النسفً: ٘)

 .ال ٌكون إال فً المسجد وأنه ال ٌختص به مسجد دون مسجد
 .ٔٗ٘/ٖ(:ص ٖٖٗٓ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٗ٘/ٖ(:صٖٓ٘ٓ( أخرجه الطبري)2)
 .5ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
، واللسان )بنو( ؼٌر منسوب عن ثعلب ، ورواه : " بٌنهن لتٌل " . ولال الثعالبً فً المضاؾ  ٖ٘ٔ:  (دٌوانه5)

: " بنات اللٌل " : األحبلم ، والنساء ، وأهوال اللٌل ، والمنى ، وبكلها جاء الشعر " . وأراد  5ٕٔوالمنسوب : 
موم وشماء ٌشمى به من حسرة وشوق الطرماح : ما ٌعالج من ذكرى صاحبته ، وما ٌخالط ذلن من منى وه

ولهفة . وهو بٌت جمٌل المعنى ، جٌد التصوٌر . جعل ذكرٌاته لد استدارت حوله تبكً علٌه ، وهو بٌنهن 
 صرٌع لد لضى نحبه .

 ، من أبٌات جٌاد ٌصؾ فٌها لدور أهله الكرام ، ٌمول لبله :  ٖٙ٘، والنمابض :  ٔٙ٘(دٌوانه : ٓٔ)
ٌُح َزْفَزؾُ َولَْد َعِلَم   األَْلواُم أّن لُُدورنَا ... َضَواِمُن لؤلْرَزاِق والّرِ

ٌفَاِن فً الَمْحِل بالِمَرى ... لُُدرًوا بَمْعبُوٍط ، تَُمدُّ وتُْعَزؾُ  ُل للّضِ  نَعَّجِ
ٌَاُض ِجًبً ، منها ِمبلٌَء ونُصَّؾُ  غُ ِفً ِشٌَزَى كؤنَّ ِجَفانََها ... ِح  تُفَرَّ

مدور تصنع . حٌاض جبً : حٌاض ٌجمع فٌها الماء فهً مؤلى أبدا . والمعتفون : الذٌن الشٌزى : خشب منه ال
جاءوا ٌطلبون الرزق . ٌصفهم جٌاعا لد ثبتوا فً أماكنهم ٌنتظرون ، متلهفٌن وهم ٌكظمون أنفسهم ، لد ماتت 

 أصواتهم ، كؤنهم عباد لد خشعوا وخضعوا وأملوا .



تََرى َحْولَُهنَّ الُمْعتَِفٌَن كؤنَُّهْم       َعلَى َصنٍَم فًِ الَجاِهِلٌَِّة عُكَُّؾ " 
(ٔ) 

ٍَ ولد اختلؾ أهل التؤو   ٌل فً معنى )المباشرة( التً عنى هللا بموله : } َوالَ تَُباِشُروهُنَّ
 :(ٕ)[، وفٌه ألوال12َٔوأَْنتُْم َعاِكفُوَن فًِ اْلَمَساِجِد{]البمرة:

، (ٖ)أحدها: عنً بالمباشرة: الجماع، دون ؼٌره من معانً )المباشرة(. وهذا لول ابن عباس
 .(ٓٔ).  وهو لول األكثرٌن(5)، ومجاهد(1)، والسدي(2)ادة، ولت(ٙ)، والربٌع(٘)، والضحان(ٗ)وعطاء

، (ٔٔ)والثانً: أن المراد: جمٌع معانً )المباشرة(، من لَْمس ولُبلة وجماع. لاله: مالن بن أنس
 .(ٕٔ)وابن زٌد

لال الطبري: "وعلة من لال هذا المول : أن هللا تعالى ذكره عّم بالنهً عن المباشرة،   
ه، حتى تؤتً ُحجة ٌجب التسلٌم لها بؤنه ولم ٌخصص منها شٌبا  دون شًء. فذلن على ما عمَّ

عنى به مباشرةً دون مباشرةٍ"
(ٖٔ). 

والصواب هو لول الجمهور، بؤن معنى المباشرة: الجماعُ، أو ما لام مماَم الجماع، مما  
ولوع فً أن المباشرة جابزة إن كان ٌؤمن على نفسه ال-وهللا أعلم-أوجَب ؼسبل إٌجابَه، واألظهر

، وؼٌر جابزة إن كان ٌؽلب على ظنه الولوع فً مفسدات (ٗٔ)مفسدات الصوم لحدٌث عابشة لبل
 .(٘ٔ)الصوم ألنه ٌعرض صومه للفساد

واختاره الطبري فمال:"وذلن أنه ال لول فً ذلن إال أحد لولٌن : إما جعل حكم اآلٌة   
ا، أو َجعل حكمها فً خاّصٍ من معانً المباشرة. ولد ت ظاهرت األخبار عن رسول هللا صلى عامًّ

                                                             

 .5ٖ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 ومابعدها. ٓٗ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٓٗ٘/ٖ(:ص 2ٖٖٓ( تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٓٗ٘/ٖ(:ص 1ٖٖٓ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٔٗ٘/ٖ(:ص 5ٖٖٓ( تفسٌر الطبري)٘)
 .ٔٗ٘/ٖ(:ص ٕٖٗٓ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٔٗ٘/ٖ(:ص ٖٖٗٓ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٔٗ٘/ٖ(:ص ٖٗٗٓ( تفسٌر الطبري)1)
 .ٔٗ٘/ٖ(:ص ٖ٘ٗٓ( تفسٌر الطبري)5)
، والبؽوي فً معالم 5ٙٔ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: ٗٓ٘/ٖ(ولال به: الطبري فً جامع البٌان: ٓٔ)

، والجصاص 2٘ٗ/ٔ، والسمٌن فً الدر المصون: ٕ٘ٗ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: 2ٕٓ/ٔالتنزٌل: 
. وذكر ٘ٙ/ٕفً روح المعانً: ، واأللوسً ٖٓٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: ٖٖٔ/ٔفً أحكام المرآن: 

"عن األصم أن المباشرة فً اآلٌة الجماع وما دونه، وهو لول مردود،  2ٕٔ/٘الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 
، والرازي ٘٘ٔمحجوج بمول من سبك من أبمة التفسٌر"، على أن مكٌاً فً اإلٌضاح لناسخ المرآن ومنسوخه: 

 بلؾ فً ذلن. لد ذكرا أنه ال اخت ٙٔٔ/٘فً مفاتٌح الؽٌب: 
 .ٕٗ٘/ٖ(:صٖٓ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٗ٘/ٖ(:صٖٔ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
:"كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمبل وٌباشر وهو صابم،  5ٕ2ٔرلم:  2ٙٔ/ٗ: -فتح-(كما فً حدٌث عابشة فً البخاريٗٔ)

[. والمراد  2ٕٙٗ، وأبو داود :  5٘:  ٔ، ومسلم ٕٖٔالموطؤ ، ص وكان أملككم إلربه". .] ورواه مالن فً 
بالمباشرة هنا: دواعً الوطء من ضم ومعانمة ومس ونحو ذلن، ولد ذهب الحنفٌة كما فً المبسوط للسرخسً: 

، ومؽنً المحتاج 2ٗٔ/ٖ، والشافعٌة كما فً نهاٌة المحتاج للرملً: 5ٖٙ/ٖ، وحاشٌة ابن عابدٌن: 5٘-1٘/ٖ
، وحاشٌة 1ٕٖ/ٖ، واإلنصاؾ للمرداوي: ٖٓٙ/ٔ، والحنابلة كما فً الكافً البن لدامة: ٖٔٗ/ًٔ: للشربٌن

-إلى جوازها للصابم إن كان ٌؤمن على نفسه الولوع فً مفسدات الصوم ٕ٘ٗ/ٖالروض المربع البن لاسم: 
، والذخٌرة للمرافً: 1ٕٙ/ٔ ، وإلى كراهتها إن كان ال ٌؤمن. وذهب المالكٌة كما فً المدونة:-اإلنزال أو الجماع

إلى كراهتها لمن أمن على نفسه الولوع فً مفسدات الصوم، وإلى  ٙٔٗ/ٕ، ومواهب الجلٌل للحطاب: ٗٓ٘/ٕ
حرمتها لمن شن فً أمنه أو جزم بعدم األمن، وذكر المرافً فً الذخٌرة أن المذهب التسوٌة فً الحرمة بٌن 

 الحالٌن.
، الشرح الممتع على ٕٖٔ-ٖٔٔ/ٕ، سبل السبلم للصنعانً: 5ٗ-5ٖ/ٔبً: (انظر: أحكام المرآن البن العر٘ٔ)

 .ٖٗٗ-ٕٖٗ/ٙزاد المستمنع البن عثٌمٌن: 



لنه وهو معتكؾ، فلما صح ذلن عنه، عُلم أّن الذي عنى به من  هللا علٌه وسلم : أن نساءه كّن ٌُرّجِ
 .(ٔ)معانً المباشرة، البعض دون الجمٌع"

له"   ًّ رأسه فؤَرّجِ وعن عابشة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا اعتكؾ ٌُدنً إل
(ٕ). 

الطبري: "فإْذ كان صحٌحا عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ذكرنا من َؼسل عابشة رأسه وهو لال   
معتكؾ، فمعلوم أن المراد بموله : " وال تباشروهن وأنتم عاكفون فً المساجد "، ؼٌُر جمٌع ما 
ًٌّ به البعض من معانً المباشرة دون الجمٌع. فإذا كان ذلن  لزمه اسم " المباشرة " وأنه معن

كذلن، وكان مجَمعًا على أّن الجماع مما عُنً به، كان واجبا تحرٌم الجماع على المعتكؾ وما 
 .(ٖ)أشبهه، وذلن كلُّ ما لام فً االلتذاذ ممامه مَن المباشرة"

ِ فَبل تَْمَربُوَها {]البمرة:لوله تعالى:    أي تلن أوامر هللا وزواجره ؛ "[12ٔ} تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ
 .(ٗ)ه التً شرعها لكم فبل تخالفوها"وأحكام

 . (٘)بالمخالفة والتؽٌٌر"لال النسفً: أي "أحكامه المحدودة، فبل تمربوها   
لال البٌضاوي:" أي األحكام التً ذكرت، }فَبل تَْمَربُوها{، نهى أن ٌمرب الحد الحاجز   

 .(ٙ)بٌن الحك والباطل لببل ٌدانً الباطل، فضبلً عن أن ٌتخطى عنه"
ِ{، ٌمول : معصٌة هللا     .(2)ٌعنً المباشرةَ فً االعتكاؾ -لال الضحان:"}تِْلَن ُحُدوُد َّللاَّ
أي هذا الذي بٌناه، وفرضناه، وحددناه من الصٌام، وأحكامه، وما أبحنا  لال ابن كثٌر: "  

ٌَّنها ب نفسه، فبل فٌه وما حّرمنا، وِذْكر  ؼاٌاته ورخصه وعزابمه، حدود هللا، أي : شرعها هللا وب
 .(1)تجاوزوها، وتعتدوها"

أي إن هذه األحكام المشتملة على اإلٌجاب والتحرٌم واإلباحة هى حدود  لال المراؼً:"  
َّللّا وأحكامه فبل تمربوها ، إذ من لرب من الحد أو شن أن ٌتعداه كالشاب ٌداعب امرأته فً 

أو ٌفسد صومه باإلنزال ، فاالحتٌاط النهار ٌوشن أال ٌملن إربه ، فٌمع فً المباشرة المحّرمة ، 

 .(5)ٌمتضى أال ٌمرب الحّد حتى ال ٌتجاوزه بالولوع فٌما بعد"
لال ابن عثٌمٌن:" وإنما نهى عن لربانها حتى نبعد عن المحرم، وعن وسابل المحرم؛   

 ألن الوسابل لها أحكام المماصد؛ وكم من إنسان حام حول الحمى فولع فٌه؛ ولهذا لال تعالى: }
 .(ٓٔ)فبل تمربوها {؛ فالمحرمات ٌنبؽً البعد عنها، وعدم لربها"

                                                             

 .ٖٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
، عن الزهري ، عن عروة بن الزبٌر ، عن عمرة بنت عبد الرحمن ،  ٕٖٔ(رواه مالن فً الموطؤ ، ص : ٕ)

 - 2ٕٙٗ، وأبو داود :  5٘:  ٔعروة وعابشة . وكذلن رواه مسلم عن عابشة . فزاد فً اإلسناد " عمرة " بٌن 
، من طرٌمه ، مع خطؤ من الناسخٌن . ولال أبو داود :  2ٕ:  ٕكبلهما من طرٌك مالن . وكذلن رواه الترمذي 

" لم ٌتابع أحد مالكا على " عروة عن عمرة " . ورواه معمر وزٌاد بن سعد وؼٌرهما : عن الزهري : عن 
عن عابشة " . ولال الترمذي : " هكذا رواه ؼٌر واحد : عن مالن بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، 

عروة ، عن عمرة ، عن عابشة . والصحٌح : عن عروة وعمرة ، عن عابشة . هكذا روى اللٌث ، عن ابن 
الصواب لول " واتفموا على أن  ٖٕٙ:  ٗشهاب ، عن عروة وعمرة ، عن عابشة " . ولال الحافظ فً الفتح 

من المزٌد فً متصل األسانٌد  -اللٌث ، وأن البالٌن اختصروا منه ذكر عمرة ، وأن ذكر عمرة فً رواٌة مالن 
تكلؾ ال داعً له . ومالن ، على إمامته وعلمه وحفظه . ٌخطا كما ٌخطا  -عندي  -" . وهذا من الحافظ 

ن عمرة " بدل " عروة وعمرة " . ولد ثبت عن الناس ، فالظاهر أنه نسً فً بعض أحٌانه ، فجعل " عروة ع
 مالن أنه كان ٌروٌه أحٌانا على الصواب. 

 .ٙٗ٘-٘ٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٘)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .2ٗ٘/ٖ(:ص 1ٖ٘ٓ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 .1ٓ/ٕلمراؼً: ( تفسٌر ا5)
 . ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)
 



{: "جمع حد؛ و)الحد( فً اللؽة المنع؛ ومنه حدود الدار؛ ألنها تمنع من دخول ُحُدودُ والـ}  
ِ ؼٌرها فٌها؛ فمعنى }  { أي موانعه؛ واعلم أن حدود هللا نوعان:ُحُدوُد َّللاَّ

دخول فٌها؛ وهذه هً المحرمات؛ وٌمال فٌها: } فبل أحدهما: حدود تمنع من كان خارجها من ال
 تمربوها{.

والثانً: وحدود تمنع من كان فٌها من الخروج منها؛ وهذه هً الواجبات؛ وٌمال فٌها: } فبل 
 .(ٔ)تعتدوها {"

ِ{]البمرة:   [، وفٌه أربعة 12ٔولد تعددت ألوال اهل العلم فً تفسٌر لوله تعالى} ُحُدوُد َّللاَّ
 ألوال:

أحدها: أن المراد:" هذه األشٌاَء حّددتها لكم، وأمْرتكم أن تجتنبوها فً األولات التً أمرتكم أن 
متها فٌها علٌكم، فبل تمَربوها. وهذا معنى لول عبدالرحمن بن زٌد تجتنبوها، وحرَّ
، واختاره (ٕ)

 .(ٖ)الطبري
 .(ٗ) والثانً:أن }حدود هللا{ فشروطه. لاله السدي

 .(ٙ)، ومماتل(٘)}حدود هللا{ معاصٌه، لاله الضحان أنوالثالث: 
 .(2)والرابع: أنه طاعة هللا. لاله ابن عباس

 :(1)وفً تسمٌة)المحرمات( بحدود هللا وجهان   
 أحدهما : ألن هللا تعالى حدها بالذكر والبٌان .

 والثانً : لما أوجبه فً أكثر المحرمات من الحدود .
ٌَاتِِه {]البمرة :  لوله تعالى:   ُ َءا مثَل ذلن البٌان ٌبٌن هللا  [،  أي:12ٔ} َكذاَِلَن ٌُبٌَُِّن َّللاَّ

 ،  (5)"شرابعه"
لال ابن كثٌر: فـ"كما بٌن الصٌام وأحكامه وشرابعه وتفاصٌله، كذلن ٌبٌن سابر األحكام   

 .(ٓٔ)على لسان عبده ورسوله دمحم ملسو هيلع هللا ىلص"
[، 12ٔ( فً لوله تعالى:}َكذِلَن ٌَُبٌُِّن هللاُ َءٌَاتِِه ِللنَّاِس{]البمرة: وفً تفسٌر)اآلٌات  

 :(ٔٔ)وجهان
 أحدهما : ٌعنً بآٌاته عبلمات متعبداته .

 والثانً : أنه ٌرٌد باآلٌات هنا الفرابض واألحكام .
و)آٌات( جمع آٌة؛ "وهً فً اللؽة: العبلمة؛ والمراد بها فً الشرع: العبلمة المعٌنة   

 .(ٕٔ)لمدلولها"
 .(ٖٔ)[، " أي ٌتمون المحارم"12ٔلوله تعالى} لَعَلَُّهْم ٌَتَّمُوَن{]البمرة :  
 .(ٗٔ)لال البٌضاوي:أي ٌتمون:" مخالفة األوامر والنواهً" 

                                                             

 .ٕٓ٘-5ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٕ)
 .ٙٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري:ٖ)
 .2ٗ٘/ٖ(ص: 2ٖ٘ٓ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔ(:ص5٘ٙٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)2ٗ٘/ٖ(ص: 1ٖ٘ٓ(تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖٓ/ٔحاتم:( انظر: تفسٌر ابن أبً ٙ)
 .5ٖٔ/ٕ(:ص5ٖٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .1ٕٗ-2ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 5)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون ٔٔ)
 .ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .5ٓٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖٔ)
 .ٕٙٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗٔ)



لال ابن كثٌر: أي : "ٌَْعرفون كٌؾ ٌهتدون، وكٌؾ ٌطٌعون كما لال تعالى : } ُهَو الَِّذي   
ٌَا َ بِكُْم لََرُءوٌؾ َرِحٌٌم { ٌُنزُل َعلَى َعْبِدِه آ ٌِّنَاٍت ِلٌُْخِرَجكُْم ِمَن الظُّلَُماِت إِلَى النُّوِر ] َوإِنَّ َّللاَّ ٍت بَ

 .(ٔ) ["5]الحدٌد : 
، وٌتجنَّبوا َسخطً َوؼضبً،    ًَّ لال الطبري: أي:" أبٌِّن ذلن لهم لٌتموا َمحارمً ومعاص

 .(ٕ)مته علٌهم، وأمرتهم بهجره وتركه"بتركهم ُركوَب ما أبٌِّن لهم فً آٌاتً أنً لد حرَّ 
لال ابن عثٌمٌن:"أي ٌتمون هللا عز وجل، وتموى هللا سبحانه وتعالى هً اتخاذ ولاٌة من عذابه 

 .(ٖ)بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه؛ وهذا أجمع ما لٌل فً )التموى("
ٌَتَّمُوَن{]البمرة : وفً     التفسٌر:[، وجهان من 12ٔتعالى} لَعَلَُّهْم 

 .(ٗ)ٌتمون المعاصً. لاله مماتل بن حٌانأن المعنى لعلهم  أحدهما:
 . (٘)والثانً: أن المراد: لعلهم ٌطٌعون. وهذا لول مجاهد

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: رحمة هللا تعالى بعباده؛ لنسخ الحكم األول إلى التخفٌؾ، حٌث كانوا لبل ذلن  - ٔ

لٌالً رمضان حرمت علٌهم النساء، والطعام، والشراب إلى إذا ناموا، أو صلّوا العشاء فً 
 ؼروب الشمس من الٌوم التالً؛ ثم خفؾ عنهم بإباحة ذلن إلى الفجر.

ومنها: جواز الكبلم بٌن الزوج وزوجته فٌما ٌستحٌا منه؛ لموله تعالى: } الرفث إلى نسابكم  - ٕ
 {؛ ألنه ُمَضمن معنى اإلفضاء.

الرجل بزوجته من حٌن العمد؛ لموله تعالى: } إلى نسابكم { ما لم ومنها: جواز استمتاع  - ٖ
ً بٌن الزوجٌن؛ ولد ظن بعض الناس أنه ال ٌجوز أن ٌستمتع بشًء من زوجته  ٌخالؾ شرطا

ولٌس بصحٌح لكن هنا شًء ٌخشى منه؛ وهو الجماع؛ فإنه ربما ٌحصل  -حتى ٌعلن النكاح 
حصل فً ذلن رٌبة؛ فإذا خشً اإلنسان هذا حمل؛ وإذا حصل حمل مع تؤخر الدخول ربما ٌ

 األمر فلٌمنع نفسه لببل ٌحصل رٌبة عند العامة.
ومن فوابد اآلٌة: أن الزوجة ستر للزوج؛ وهو ستر لها؛ وأن بٌنهما من المرب كما بٌن  - ٗ

الثٌاب، والبسٌها؛ ومن التحصٌن للفروج ما هو ظاهر؛ لموله تعالى: } هن لباس لكم وأنتم لباس 
 {. لهن
ومنها: إثبات العلة فً األحكام؛ لموله تعالى: } هن لباس لكم {؛ ألن هذه الجملة لتعلٌل  - ٘

 التحلٌل.
 ومنها: ثبوت علم هللا بما فً النفوس؛ لموله تعالى: } علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم {. - ٙ
أولعها فً معاصً هللا، فإن ومنها: أن اإلنسان كما ٌخون ؼٌره لد ٌخون نفسه؛ وذلن إذا  - 2

هذا خٌانة؛ وعلى هذا فنفس اإلنسان أمانة عنده؛ لموله تعالى: } علم هللا أنكم كنتم تختانون أنفسكم 
.} 
 ومن فوابد اآلٌة: إثبات التوبة هلل؛ لموله تعالى: } فتاب علٌكم {؛ وهذه من الصفات الفعلٌة. - 1
 وعفا عنكم {. ومنها: إثبات عفو هللا؛ لموله تعالى: } - 5
ً لمن أنكره؛ وهو فً هذه اآلٌة صرٌح؛ لموله تعالى: } فاآلن  - ٓٔ ومنها: ثبوت النسخ خبلفا

 باشروهن { ٌعنً: ولبل اآلن لم ٌكن حبلالً.
ومنها: أن النسخ إلى األخؾ نوع من التوبة إال أن ٌراد بموله تعالى: } تاب علٌكم وعفا  - ٔٔ

 سهم.عنكم { ما حصل من اختٌانهم أنف
ومنها: جواز مباشرة الزوجة على اإلطبلق بدون تمٌٌد؛ وٌستثنى من ذلن الوطء فً الدبر،  - ٕٔ

 والوطء حال الحٌض، أو النفاس.

                                                             

 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .2ٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٖٓ/ٔ(:ص51ٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٕٖٓ/ٔ(:ص55ٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)



ومنها: أنه ٌنبؽً أن ٌكون اإلنسان لاصداً بوطبه طلب الولد؛ لموله تعالى: } وابتؽوا ما  - ٖٔ
 ٌجامع إال إذا اشتهى الولد؛ ولكن مع ذلن كتب هللا لكم {؛ وذكروا عن عمر رضً هللا عنه أنه ال

وفً »ال ٌمنع اإلنسان أن ٌفعل لمجرد الشهوة؛ فهذا لٌس فٌه منع؛ بل فٌه أجر؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
بضع أحدكم صدلة، لالوا: ٌا رسول هللا! أٌؤتً أحدنا شهوته وٌكون له فٌها أجر؟ لال: نعم؛ 

ون علٌه وزر؟ لالوا: نعم؛ لال: فكذلن إذا وضعها فً الحبلل كان أرأٌتم لو وضعها فً حرام أٌك
 .(ٔ)«له أجر
من فوابد اآلٌة: جواز األكل، والشرب، والجماع فً لٌالً الصٌام حتى ٌتبٌن الفجر؛ لموله  - ٗٔ

 تعالى: } وكلوا واشربوا حتى ٌتبٌن {.
ستنباط له ؼور؛ ألنه ٌمول: أخذ بعض أهل العلم من هذا استحباب السُّحور، وتؤخٌره؛ وهذا اال

إنما أبٌح األكل والشرب لٌلة الصٌام رفماً بالمكلؾ؛ وكلما تؤخر إلى لرب طلوع الفجر كان أرفك 
به؛ فما دام نسخ التحرٌم من أجل الرفك بالمكلؾ فإنه ٌمتضً أن ٌكون عند طلوع الفجر أفضل 

تسحروا »مثل لول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:  -منه لبل ذلن؛ ألنه أرفك؛ وهذا استنباط جٌد تعضده األحادٌث 
؛ ففٌه بركة لكونه معٌناً على طاعة هللا؛ وفٌه بركة ألنه امتثال ألمر -« فإن فً السَّحور بركة

؛ وفٌه بركة ألنه ٌؽنً عن عدة أكبلت، -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ وفٌه بركة ألنه التداء برسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا 
شرابات فً النهار؛ وفٌه بركة ألنه فصل بٌن صٌامنا وصٌام أهل الكتاب؛ فهذه خمسة أوجه و

 من بركته.
ومن فوابد اآلٌة: أن اإلنسان لو طلع علٌه الفجر وهو ٌجامع، ثم نزع فً الحال فبل لضاء  - ٘ٔ

ً فٌه؛ ولكن استدامته بعد أن تبٌن ا علٌه، وال كفارة؛ ألن ابتداء لفجر حرام، جماعه كان مؤذونا
وعلى فاعله المضاء والكفارة، إال أن ٌكون جاهبلً؛ ولد لٌل: إنه إذا نزع فً هذه الحال فعلٌه 
كفارة؛ ألن النزع جماع؛ لكنه لول ضعٌؾ؛ إذ كٌؾ نلزمه بالمضاء والكفارة مع لٌامه بما ٌجب 

 .-وهو النزع  -علٌه 
الجماع حتى ٌتبٌن الفجر، والزم هذا أنه  ومنها: جواز أن ٌصبح الصابم جنباً، ألن هللا أباح - ٙٔ

إذا أخر الجماع لم ٌؽتسل إال بعد طلوع الفجر؛ ولد ثبت عن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنه كان ٌصبح جنباً من 
 .(ٔ)جماع أهله، ثم ٌصوم

والجماع مع الشن فً طلوع الفجر؛ لموله تعالى: } حتى  ومنها: جواز األكل، والشرب، - 2ٔ
 فإن تبٌن أن أكله، وشربه، وجماعه، كان بعد طلوع الفجر فبل شًء علٌه.ٌتبٌن {؛ 
ومنها: رد لول من لال: إنه ٌجوز أن ٌؤكل الصابم، وٌشرب إلى طلوع الشمس؛ لموله  - 1ٔ

تعالى: } حتى ٌتبٌن لكم الخٌط األبٌض من الخٌط األسود من الفجر {؛ وكذلن رد لول من لال: 
 ى الؽلس.إنه ٌجوز أن ٌؤكل وٌشرب إل

على  -ومن فوابد اآلٌة: بٌان خطؤ بعض جهال المإذنٌن الذٌن ٌإذنون لبل الفجر احتٌاطاً  - 5ٔ
النبً صلى  ؛ ألن هللا تعالى أباح األكل، والشرب، والجماع، حتى ٌتبٌن الفجر؛ وألن-زعمهم 

أم مكتوم؛ فإنه ال إن ببلاًل ٌإذن بلٌل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن »هللا علٌه وسلم لال: 
؛ وهو أٌضاً مخالؾ لبلحتٌاط؛ ألنه ٌستلزم أن ٌمتنع الناس مما أحل (ٕ)«ٌإذن حتى ٌطلع الفجر

م الناس صبلة الفجر لبل طلوع الفجر؛ وأٌضاً  هللا لهم من األكل، والشرب، والجماع، وأن ٌمّدِ
ل إلى أمد مجهول، فٌإدي إلى فإنه ٌفتح باباً للمتهاون، حٌث ٌعلم أنه أذن لبل الفجر فبل ٌزال ٌؤك

                                                             
ث : بٌان أن اسم الصدلة ٌمع على كل نوع من المعروؾ، حدٌٙٔ، كتاب الزكاة، باب 1ٖ2أخرجه مسلم ص (ٔ)
 .ٙٓٓٔ[ ٖ٘] 5ٕٖٕرلم 

؛ وأخرجه مسلم 5ٖٔٔ: اؼتسال الصابم، حدٌث رلم ٕ٘، كتاب الصوم، باب ٔ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
[ 2٘] 15ٕ٘: صحة صوم من طلع علٌه الفجر وهو جنب، حدٌث رلم ٖٔ، كتاب الصٌام، باب 1٘٘ص
ٔٔٓ5. 

، 2ٔٙ، أذان األعمى إذا كان له من ٌخبره، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب األذان، باب ٓ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
: بٌان أن الدخول فً الصوم ٌحصل بطلوع الفجر، حدٌث رلم 1، كتاب الصٌام، باب 1ٕ٘وأخرجه مسلم ص

ٕٖ٘ٙ [ٖٙ ]ٔٓ5ٕ. 



األكل بعد طلوع الفجر من حٌث ال ٌشعر؛ ثم اعلم أن االحتٌاط الحمٌمً إنما هو فً اتباع ما جاء 
 .-ال فً التزام التضٌٌك والتشدٌد  -فً الكتاب، والسنة 

ومن فوابد اآلٌة: أنه لو أكل اإلنسان ٌظن أن الفجر لم ٌطلع، ثم تبٌن أنه طلع فصٌامه  - ٕٓ
ً فٌه فإنه ال ٌرتب علٌه إثم، ص حٌح؛ ألنه لد أذن له بذلن حتى ٌتبٌن له الفجر؛ وما كان مؤذونا

ما ترتب على المؤذون فهو ؼٌر »وال ضمان، وال شًء؛ ومن المواعد الفمهٌة المعروفة: 
؛ وهذا هو ما تإٌده العمومات، مثل لوله تعالى: }ربنا ال تإاخذنا إن نسٌنا أو أخطؤنا{ «مضمون

[ ؛ ولوله تعالى: }لٌس علٌكم جناح فٌما أخطؤتم به ولكن ما تعمدت للوبكم{ 1ٕٙلبمرة: ]ا
وهو فعل عدي بن حاتم  -[ ؛ وتإٌده أٌضاً نصوص خاصة فً هذه المسؤلة نفسها ٘]األحزاب: 

؛ فٌؤكل -رضً هللا عنه، حٌث كان ٌضع عمالٌن تحت وسادته أحدهما أبٌض، واآلخر أسود 
ٌن له العمال األبٌض من العمال األسود، ثم ٌمسن؛ فؤخبر النبً ملسو هيلع هللا ىلص، وبٌن له وهو ٌتسحر حتى ٌتب

 .(ٖ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص المراد فً اآلٌة، ولم ٌؤمره بالمضاء
ومن فوابد اآلٌة: اإلٌماء إلى كراهة الوصال؛ لموله تعالى: } كلوا واشربوا حتى ٌتبٌن {؛  - ٕٔ

ٌمرن اإلنسان صوم ٌومٌن جمٌعاً ال ٌؤكل بٌنهما؛ ولد كان الوصال مباحاً، ثم  والوصال معناه أن
فً  -ملسو هيلع هللا ىلص-؛ ورؼب (ٗ)«أٌكم أراد أن ٌواصل فلٌواصل إلى السحر»نهاهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عنه، ولال: 

اب أن الشًء لد ؛ وهذا من ب(٘)«بخٌر ما عجلوا الفطر ال ٌزال الناس»تعجٌل الفطر، فمال: 
ٌكون مؤذوناً فٌه، ولٌس بمشروع؛ فالوصال إلى السََّحر مؤذون فٌه، ولكن لٌس بمشروع؛ ومثال 

 آخر: الصدلة عن المٌت: فهذا أمر مؤذون فٌه، ولٌس بمشروع.
ومن فوابد اآلٌة: أن االعتبار بالفجر الصادق الذي ٌكون كالخٌط ممتداً فً األفك؛ وذكر  - ٕٕ

 بٌن الفجر الصادق والفجر الكاذب ثبلثة فروق:أهل العلم أن 
الفرق األول: أن الصادق مستطٌر معترض من الجنوب إلى الشمال؛ والكاذب مستطٌل ممتد من 

 الشرق إلى الؽرب.
 .والفرق الثانً: أن الصادق متصل باألفك؛ وذان بٌنه، وبٌن األفك ظلمة

 ذب ٌزول نوره وٌظلم.والفرق الثالث: أن الصادق ٌمتد نوره، وٌزداد؛ والكا
ومن فوابد اآلٌة: أن بٌاض النهار، وسواد اللٌل ٌتعالبان، فبل ٌجتمعان؛ لموله تعالى: } حتى  - ٖٕ

 ٌتبٌن لكم الخٌط األبٌض من الخٌط األسود {.
ومنها: أن األفضل المبادرة بالفطر؛ لموله تعالى: } إلى اللٌل {؛ ولد جاءت السنة بذلن  - ٕٗ

 « .ال ٌزال الناس بخٌر ما عجلوا الفطر: »-ملسو هيلع هللا ىلص-لوله صرٌحاً، كما فً 
ومنها: أن الصٌام الشرعً من طلوع الفجر إلى ؼروب الشمس؛ لموله تعالى: } ثم أتموا  - ٕ٘

 الصٌام إلى اللٌل {.
 أن الصٌام الشرعً ٌنتهً باللٌل؛ لموله تعالى: } إلى اللٌل {؛ ولد فسر النبً صلى :ومنها - ٕٙ

وؼربت  -، وأدبر النهار من هاهنا -إذا ألبل اللٌل من هاهنا : »-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا علٌه وسلم ذلن بموله 
 .(ٔ)«الشمس فمد أفطر الصابم

ومنها: اإلشارة إلى مشروعٌة االعتكاؾ؛ ألن هللا ألره، ورتب علٌه أحكاماً، ولوله تعالى:  - 2ٕ
 االعتكاؾ المشروع ال ٌكون إال فً المساجد.} فً المساجد { بٌان للوالع؛ ألن 

ومنها: أن االعتكاؾ مشروع فً كل مسجد؛ لعموم لوله تعالى: } فً المساجد {؛ فبل  - 1ٕ
ال اعتكاؾ إال فً المساجد »؛ وأما حدٌث حذٌفة: -كما لٌل به  -ٌختص بالمساجد الثبلثة 

                                                             
: )وكلوا واشربوا حتى ٌتبٌن لكم : لول هللا تعالىٙٔ، كتاب الصوم، باب ٓ٘ٔ – 5ٗٔراجع البخاري ص (ٖ)

، 1ٕ٘؛ ومسلماً ص5ٔٙٔالخٌط األبٌض من الخٌط األسود من الفجر ثم أتموا الصٌام إلى اللٌل(، حدٌث رلم 
 .5ٓٓٔ[ ٖٖ] ٖٖٕ٘: بٌان أن الدخول فً الصوم ٌحصل بطلوع الفجر...، حدٌث رلم 1كتاب الصٌام، باب 

 .5ٖٙٔ: الوصال، حدٌث رلم 1ٗ، كتاب الصوم، باب ٖ٘ٔأخرجه البخاري ص (ٗ)
، وأخرجه مسلم 5٘2ٔ: تعجٌل الفطرن حدٌث رلم ٘ٗ، كتاب الصوم، باب ٖ٘ٔاخرجه البخاري ص (٘)
 .51ٓٔ[ 1ٗ] ٕٗ٘٘: فضل السحور وتؤكٌد استحبابه، حدٌث رلم 5، كتاب الصٌام، باب 1ٖ٘ص

 .5ٖٗ/ٕسبك تخرٌجه  (ٔ)



فإن صح فالمراد به  -سجد األلصى ٌعنً المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والم - (ٕ)«الثبلثة
 االعتكاؾ الكامل.

؛ -وإن لم ٌكن مسجد جماعة  -ومنها: أن ظاهر اآلٌة أن االعتكاؾ ٌصح فً كل مسجد  - 5ٕ
 وهذا الظاهر ؼٌر مراد لوجهٌن:

فً } المساجد { للعهد الذهنً؛ فتكون دالة على أن المراد بـ} المساجد { « أل»الوجه األول: أن 
 معهودة التً تمام فٌها الجماعة.المساجد ال

الوجه الثانً: أنه لو جاز االعتكاؾ فً المسجد الذي ال تمام فٌه الجماعة للزم من ذلن أحد 
وهذا ٌنافً  -؛ وإما كثرة الخروج إلٌها -وهً واجبة  -أمرٌن: إما ترن صبلة الجماعة 

 .-االعتكاؾ، أو كماله 
 لنساء حال االعتكاؾ.ومن فوابد اآلٌة: النهً عن مباشرة ا - ٖٓ
ومنها: أن الجماع مبطل لبلعتكاؾ؛ وجه كونه مبطبلً أنه نهً عنه بخصوصه؛ والشًء  - ٖٔ

 إذا نهً عنه بخصوصه فً العبادة كان من مبطبلتها.
ومنها: ما استنبطه بعض أهل العلم أن االعتكاؾ ٌكون فً رمضان، وفً آخر الشهر؛ ألن  - ٕٖ

ام؛ وهذا هو الذي جاءت به السنة: فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌعتكؾ إال فً هللا ذكر حكمه عمب آٌة الصٌ
؛ وكان اعتكافه « إن لٌلة المدر فً العشر األواخر»العشر األواخر من رمضان حٌن لٌل له: 

ترن « إنها فً العشر األواخر»فً العشر األول، واألوسط ٌتحرى لٌلة المدر؛ فلما لٌل له: 
 لعشر األول، واألوسط .االعتكاؾ فً ا

 ومنها: أن أوامر هللا حدود له؛ وكذلن نواهٌه؛ لموله تعالى: } تلن حدود هللا {. - ٖٖ
ومنها: أنه ٌنبؽً البعد عن المحارم؛ لموله تعالى: } فبل تمربوها {؛ وفً الحدٌث عن النبً  - ٖٗ
من ولع فً الشبهات ولع فً الحرام من اتمى الشبهات فمد استبرأ لدٌنه، وعرضه؛ و»ملسو هيلع هللا ىلص: 

كالراعً ٌرعى حول الحمى ٌوشن أن ٌمع فٌه؛ أال وإن لكل مِلن حمى؛ أال وإن حمى هللا 
 .(ٔ)«محارمه
ومنها: أن هللا سبحانه وتعالى ٌبٌن للناس اآلٌات الكونٌة، والشرعٌة؛ لموله تعالى: } كذلن  - ٖ٘

ً المخلولات؛ فكل المخلولات ذواتها، وصفاتها، ٌبٌن هللا آٌاته للناس {؛ واآلٌات الكونٌة ه
وأحوالها من اآلٌات الكونٌة، كما لال تعالى: }ومن آٌاته اللٌل والنهار والشمس والممر{ ]فصلت: 

[، ولال تعالى: }ومن ٕٔ[، ولال تعالى: }ومن آٌاته أن خلك لكم من أنفسكم أزواجاً{ ]الروم: 2ٖ
[ ... إلخ؛ وكانت المخلولات آٌة ٕٓبشر تنتشرون{ ]الروم:  آٌاته أن خلمكم من تراب ثم إذا أنتم

 هلل؛ ألنه ال أحد من المخلوق ٌصنع مثلها.
واآلٌات الشرعٌة: هً ما أنزله هللا تعالى على رسله، وأنبٌابه من الوحً؛ فإنها آٌات شرعٌة تدل 

تمتضٌه على كمال منزلها سبحانه وتعالى فً العلم، والرحمة، والحكمة، وؼٌر ذلن مما 
أحكامها، وأخبارها؛ وجه ذلن أنن إذا تؤملت أخبارها وجدتها فً ؼاٌة الصدق، والبٌان، 
والمصلحة، كما لال تعالى: }نحن نمص علٌن أحسن المصص بما أوحٌنا إلٌن هذا المرآن{ 

[ ؛ فؤحسن األخبار أخبار الوحً: المرآن، وؼٌره؛ وأصلحها للخلك لصصها، كما لال ٖ]ٌوسؾ: 
[ ؛ وإذا تؤملت أحكامها ٔٔٔلمد كان فً لصصهم عبرة ألولً األلباب{ ]ٌوسؾ: تعالى: }

وجدتها أحسن األحكام، وأصلحها للعباد فً معاشهم، ومعادهم، كما لال تعالى: }ومن أحسن من 
[ ؛ ولو اجتمع الخلك على أن ٌؤتوا بمثل األحكام التً أنزلها ٓ٘هللا حكماً لموم ٌولنون{ ]المابدة: 

                                                             
ً فً شرح مشكل اآلثار 1ٓٔٙ ، حدٌث رلم1ٖٗ/ٖأخرجه عبد الرزاق مولوفاً  (ٕ) ؛ وأخرجه الطحاوي مرفوعا
، ولال شعٌب فً تحمٌك مشكل اآلثار: ورواٌة من ولفه على حذٌفة أصح وألوى وأثبت )مشكل اآلثار ٕٔٓ/2

 (.ٖٕٓ/2للطحاوي بتحمٌك شعٌب األرناإوط 
: فضل ٔكتاب فضل لٌلة المدر، باب  ،2٘ٔأخرجه البخاري بدون ذكر اعتكاؾ النبً ملسو هيلع هللا ىلص العشر األول ص (ٔ)

: فضل لٌلة المدر والحث ٓٗ، كتاب الصٌام، باب 1ٙ2، وأخرجه مسلم تاماً صٕٙٔٓلٌلة المدر، حدٌث رلم 
 .2ٙٔٔ[ ٕ٘ٔ] 22ٕٔعلى طلبها...، حدٌث رلم 



رسوله ما استطاعوا إلى ذلن سبٌبلً؛ بهذا تكون آٌة على ما تمتضٌه من صفات هللا  هللا على
 سبحانه وتعالى.

ومن فوابد اآلٌة: الرد على أهل التعطٌل، وؼٌرهم الذٌن ٌحرفون الكلم عن مواضعه فً  - ٖٙ
راد النعمة، أو الموة؛ والم« الٌد»أسماء هللا، وصفاته؛ وجه ذلن أنهم لما لالوا: المراد بـ

صار  -وهو خبلؾ ظاهر اللفظ، وال دلٌل علٌه  -االستٌبلء؛ والمراد بكذا كذا « االستواء»بـ
 المرآن ؼٌر بٌان للناس؛ ألنه ما دام أن البٌان خبلؾ ما ظهر فبل بٌان.

ومنها: أن العلم سبب للتموى؛ لموله تعالى: } لعلهم ٌتمون {؛ ووجهه أنه ذكره عمب لوله  - 2ٖ
ٌبٌن هللا آٌاته للناس {؛ فدل هذا أنه كلما تبٌنت اآلٌات حصلت التموى؛ وٌإٌد ذلن تعالى: } كذلن 

[ ؛ فكلما ازداد اإلنسان علماً بآٌات هللا 1ٕلوله تعالى: }إنما ٌخشى هللا من عباده العلماء{ ]فاطر: 
 ازداد تمًى؛ ولهذا ٌمال: من كان باهلل أعرؾ كان منه أخوؾ.

 وى؛ لكون اآلٌات تبٌن للناس من أجل الوصول إلٌها.ومنها: علو مرتبة التم - 1ٖ
 مـسؤلة:

لو أذن المإذن للفجر وفً ٌد الصابم اإلناء ٌشرب منه فهل ٌجب علٌه أن ٌنزل اإلناء، أو له أن 
ٌمضً نهمته منه؟ على مذهب اإلمام أحمد ٌجب أن ٌنزل اإلناء؛ بل ٌجب لو كان فً فمه ماء 

اهر المرآن؛ لكن ورد فً مسند اإلمام أحمد من حدٌث أبً لْفظه؛ وكذلن الطعام؛ وهذا هو ظ
هرٌرة بإسناد صححه أحمد شاكر بؤنه لو أذن المإذن واإلناء فً ٌدن فبل تضعه حتى تمضً 

؛ فإن كان هذا الحدٌث صحٌحاً فإنه ٌحمل على أن المإذن لد احتاط فٌإذن لبل (ٕ)حاجتن منه
؛ ألنه لد ٌإذن وهو لم ٌتبٌن له كثٌراً فسُمح -جر أي ال ٌإخر األذان إلى أن ٌطلع الف -الفجر 

لئلنسان أن ٌمضً نهمته من اإلناء الذي فً ٌده؛ وإنما حملناه على ذلن لظاهر اآلٌة، ولمول 
إن ببلاًل ٌإذن بلٌل، فكلوا، واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم؛ فإنه ال ٌإذن »النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

، ولد ٌمال: الحدٌث على ظاهره؛ ووجهه: أن هذا الشارب شرع فً شربه (ٔ)«حتى ٌطلع الفجر
من أدرن ركعة من »فً ولت ٌسمح له فٌه، فكان آخر شربه تبعاً ألوله، كما لال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 

 ؛ وٌكون هذا مما سامح به الشارع.« الصبلة فمد أدرن الصبلة
 المرآن

ثِْم  }َواَل تَأْكُلُوا أَْمَوالَكُمْ  ٌْنَكُْم بِاْلبَاِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحك اِم ِلتَأْكُلُوا فَِرٌمًا ِمْن أَْمَواِل الن اِس بِاإْلِ بَ
 [11ٔ({ ]البمرة : 11َٔوأَْنتُْم تَْعلَُموَن )

 التفسٌر:

                                                             
؛ الرجل ٌسمع 1ٔ، كتاب الصٌام، باب 51ٖٔ؛ وأبا داود ص2ٖٙٓٔ، حدٌث رلم 2ٕ٘انظر: أحمد ص (ٕ)
، تفسٌر ٕٙ٘/ٖ، كتاب الصوم؛ وتفسٌر الطبري ٕٙٗ/ٔ؛ والحاكم ٖٕٓ٘اء واإلناء على ٌده، حدٌث رلم الند

؛ وفً سنده حماد بن سلمة: لال الحافظ فً التمرٌب: "ثمة عابد أثبت ٖ٘ٔٓ، حدٌث 12ٔسورة البمرة آٌة رلم 
الذٌن تكلم فٌهم بعض األبمة  الناس فً ثابت، وتؽٌر حفظه بؤخرة"؛ وذكره الذهبً فً جملة ذكرهم من الثمات

بما ال ٌرد أخبارهم، فحدٌثهم إن لم ٌكن فً أعلى مراتب الصحٌح فبل ٌنزل عن رتبة الحسن، إال األحادٌث التً 
(، 2ٔ – 2ٓ، 2ٕتكلم فٌه من أجلها، فٌنبؽً التولؾ فٌها )راجع كتاب: ذكر أسماء من تكلم فٌه وهو موثك ص

(؛ ولم ٌنفرد به 2ٖٙ/ٖعلممة؛ لال الذهبً: حسن الحدٌث )مٌزان االعتدال وفً سنده أٌضاً دمحم بن عمرو بن 
(؛ لال أبو حاتم فً 1ٖٙٓٔ، حدٌث رلم 2ٖ٘دمحم بن عمرو، بل تابعه عمار بن أبً عمار )راجع أحمد ص

(. وأما الحدٌث فمد لال الحاكم فٌه: صحٌح على 2ٕٙٔرلم  15ٖ/ٙعمار: ثمة ال بؤس به )الجرح والتعدٌل 
، كتاب الصوم(؛ ولال األلبانً: "حسن صحٌح" )صحٌح أبً ٕٙٗ/ٔسلم، ووافمه الذهبً )المستدرن شرط م
(، 5ٖٗٔ، حدٌث رلم 1ٕٖ(؛ وذكره فً السلسلة الصحٌحة )المجلد الثالث، صٖٕٓ٘، حدٌث رلم 2٘/ٕداود 

 (.ٕ، حاشٌة رلم 2ٖٔ/ٙولال عبد المادر األرناإوط: "إسناده صحٌح" )جامع األصول 
، 1ٓ٘: من أدرن من الصبلة ركعة، حدٌث رلم 5ٕ، كتاب موالٌت الصبلة، باب 2ٗرجه البخاري صأخ (ٔ)

، من أدرن ركعة من الصبلة فمد أدرن تلن ٖٓ، كتاب المساجد ومواضع الصبلة، باب 22ٕوأخرجه مسلم ص
 .2ٓٙ[ ٔٙٔ] 2ٖٔٔالصبلة، حدٌث رلم 



وال ٌؤكل بعضكم مال بعض بسبب باطل كالٌمٌن الكاذبة، والؽصب، والسرلة، والرشوة، والربا 
نحو ذلن، وال تلموا بالحجج الباطلة إلى الحكام؛ لتؤكلوا عن طرٌك التخاصم أموال طابفة من و

 الناس بالباطل، وأنتم تعلمون تحرٌم ذلن علٌكم.
لال مماتل بن حٌان: نزلت هذه اآلٌة فً امرئ  فً سبب نزول اآلٌة: لال الواحدي: "  

 -وذلن أنهما اختصما إلى النبً  المٌس بن عابس الكندي، وفً عبدان بن أشوع الحضرمً،
فً أرض وكان امرإ المٌس المطلوب وعبدان الطالب، فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة، فحكم  -ملسو هيلع هللا ىلص 

 .(ٔ) عبدان فً أرضه، ولم ٌخاصمه"
ٌْنَكُْم ِباْلبَاِطِل{]البمرة:    ٌؤكْل بعضكم وال [، أي: "11ٔلوله تعالى : } َوال تَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَ

 .(ٕ)"أموال بعٍض فٌما بٌنكم بالباطل
، إذ جعل { : أكله من ؼٌر الوجه الذي أباحه هللا آلكلٌهبِاْلبَاِطلِ  وأكله } لال الطبري:"  

تعالى ذكره بذلن آكَل مال أخٌه بالباطل، كاآلكل ماَل َنفسه بالباطل، ونَظٌُر ذلن لولهُ تعالى : 
، ولوله : }َوال تَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم{ ]سورة النساء : (ٖ)[ٔٔأَْنفَُسكُْم{]سورة الحجرات : }َوال تَْلِمُزوا 

[ بمعنى : ال ٌلمْز بعضكم بعضا، وال ٌمتُْل بعضكم بعضا، ألن هللا تعالى ذكره جعل المإمنٌن 5ٕ
 .(ٗ)إخوة، فماتل أخٌه كماتل نفسه، والمُزه كبلمز نفسه"

أي: ال ٌؤكل  بعضكم ماَل بعٍض. فؤضاَؾ األمواَل إلٌهم؛ ألن المإمنٌن  لال الواحدي:" 
هم وتعاطِفهم وتََراحِمهم، كذا لال رسول هللا  ، ومثله لوله: }َواَل (٘)-ملسو هيلع هللا ىلص  -كجسد واحٍد فً تواّدِ

 .(ٙ)["5ٕتَْمتُلُوا أَْنفَُسكُْم{ ]النساء: 

ٌُّنا  والعرب تكنً عن نفسها بؤخواتها، وعن   أخواتها بؤنفسها، فتمول : أخً وأخون أ
أبطش. ٌعنً : أنا وأنت نْصطرع، فننظر أٌُّنا أشّد، فٌكنً المتكلم عن نفسه بؤخٌه، ألن أخا 

 :(2)الرجل عندها كنفسه، ومن ذلن لول ثعلبة بن عمرو العبدي

                                                             

 .2ٖٖ/ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٖ٘( أسباب النزول: ٔ)
 .5ٗ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
ٌْنَكُْم{، بموله: }َواَل تَْلِمُزوا ٙٔٔ/ ٔ( لال فً التفسٌر الكبٌر: ٖ) :"اعلم أنهم مثلوا لوله تعالى: }َواَل تَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَ

 أَْنفَُسكُْم{، وهذا مخالؾ لها؛ ألن أكله لمال نفسه بالباطل ٌصح كما ٌصح أكله مال ؼٌره".
 .5ٗ٘-1ٗ٘/ٖانظر: تفسٌر الطبري: ( ٗ)
 .ٕٔٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
: "مثل المإمنٌن فً توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد -ملسو هيلع هللا ىلص  -(عن النعمان بن بشٌر لال: لال رسول هللا ٙ)

رحمة الناس إذا اشتكى منه عضو تداعى له سابر الجسد بالسهر والحمى" أخرجه البخاري فً األدب باب: 
( ٔٔٓٙ( )1ٕٙ٘(، ومسلم فً: البر والصلة، باب: تراحم المإمنٌن وتعاطفهم، وتعاضدهم )ٔٔٓٙوالبهابم )

( كتاب البر والصلة، باب: تراحم المإمنٌن وتعاطفهم 1ٕٙ٘كتاب األدب، باب: رحمة الناس والبهابم، ومسلم )
 وتعاضدهم.

. وفً المطبوعة : " لٌس لنا  1ٖٓٔ، معجم ما استعجم :  ٗٔٔ، وتؤوٌل مشكل المرآن :  ٖٔ٘(المفضلٌات : 2)
" ، وأثبت ما فً المراجع ، وكؤنها الصواب . وٌمال : لٌس بالدار عرٌب ، أي لٌس بها أحدا . و " النسٌر " ، 
تصؽٌر " النسر " ، وهو مكان بدٌار بنً سلٌم . بٌد أن ٌالوت نمل عن الحازمً أنه بناحٌة نهاوند ، واستشهد 

ذا البٌت . فإن ٌكن ذلن فابن أم حزنة هذا إسبلمً : لال ٌالوت ، لال سٌؾ : " سار المسلمون من مرج الملعة به
نحو نهاوند ، حتى انتهوا إلى للعة فٌها لوم ، ففتحوها ، وخلفوا علٌها النسٌر بن ثور فً عجل وحنٌفة . وفتحها 

هم ألاموا مع النسٌر على الملعة ، فسمٌت به " )انظر بعد فتح نهاوند ، ولم ٌشهد نهاوند عجلً وال حنفً ، ألن
 ( .ٕٔ٘،  ٖٕٗ:  ٗتارٌخ الطبري 

فإن صح أن ابن أم حزنة كان فً بعث المسلمٌن ، كان هذا البٌت مإٌدا لهذا المول . فإنه ٌمول له : أنا وأنت 
ذا كان الموضع بببلد العرب ببطن النسٌر ، لٌس معنا فٌه من أبناء معد )وهم العرب( أحد . وأما عن الحازمً إ

، فهو ٌمول : لٌس به أحد ، ولوله " من معد " فضول من المول . ولد ترجح عندي أنه شاعر إسبلمً ، من 
( ٕٖ،  ٕٕ، )وانظر من نسب إلى أمه رلم :  2ٕٔ، وفً الوحشٌات رلم :  2ٗبعض شعره فً المفضلٌات رلم 
 . ٖٓٔ،  52، وله شعر فً حماسة البحتري : 

صحت رواٌة الطبري : " لٌس لنا من معد عرٌب " . فعرٌب ، فً هذا البٌت ، هو صاحبه الذي ذكره فً  وإن
 أول الشعر فمال :



ٌَْس بِِه ِمْن َمعَّدٍ  ٌِْر           لَ  (ٔ)َعِرٌْب أِخً َوأَُخوَن ِببَْطِن النَُّس
لال المرطبً: " الخطاب بهذه اآلٌة ٌتضمن جمٌع أمة دمحم صلى َّللّا علٌه وسلم، والمعنى   

: ال ٌؤكل بعضكم مال بعض بؽٌر حك. فٌدخل فً هذا : الممار والخداع والؽصوب وجحد 
 الحموق، وما ال تطٌب به نفس مالكه، أو حرمته الشرٌعة وإن طابت به نفس مالكه، كمهر البؽً
وحلوان الكاهن وأثمان الخمور والخنازٌر وؼٌر ذلن. وال ٌدخل فٌه الؽبن فً البٌع مع معرفة 
البابع بحمٌمة ما باع ألن الؽبن كؤنه هبة، على ما ٌؤتً بٌانه فً سورة "النساء". وأضٌفت 

أَْنفَُسكُْم{  األموال إلى ضمٌر المنهً لما كان كل واحد منهما منهٌا ومنهٌا عنه، كما لال : }تَْمتُلُونَ 
ٌْنَكُْم بِاْلبَاِطِل{ ]النساء : 1٘]البمرة :  [ أي فً 5ٕ[. ولال لوم : المراد باآلٌة }َوال تَؤْكُلُوا أَْمَواَلكُْم بَ

 .(ٕ)المبلهً والمٌان والشرب والبطالة، فٌجًء على هذا إضافة المال إلى ضمٌر المالكٌن"
فٌشمل االنتفاع بؽٌر األكل من الملبوسات،  وفً اآلٌة إن المراد باألكل ما هو أعم منه،  

والمفروشات، والمسكونات، والمركوبات؛ لكنه َخص األكل؛ ألنه ألوى وجوه االنتفاع؛ اإلنسان 
ٌنتفع فً المال ببناء مسكن له وهو منفصل عنه ؛ وٌفترش الفراش فٌنتفع به وهو منفصل عنه 

وهو منفصل عنه ؛ إال أنه ألصك به من   إال أنه ألصك به من البٌت؛ وٌلبس ثوباً فٌنتفع به
الفراش؛ واإلنسان ٌؤكل األكل فٌنتفع وهو متصل ممازج لعروله ؛ فكان أخص أنواع االنتفاع، 

أن اإلنسان إذا كان عنده مال  -رحمهم هللا  -وألصمها بالمنتفع؛ ولهذا ذكر بعض أهل العلم 
والشرب ٌتؽذى بهما البدن وهما أخص مشتبه ٌنبؽً أن ٌصرفه فً الولود؛ ال ٌصرفه فً األكل 

انتفاع بالمال؛ فإذا كان هللا تعالى ٌمول: } ال تؤكلوا أموالكم { وهو أخص االنتفاع، والذي لد 
ٌكون اإلنسان فً ضرورة إلٌه: لو لم ٌفعل لهلن، لو لم ٌؤكل لمات فكٌؾ بؽٌره!!! ولوله تعالى} 

ٌْنَكُْم { أي فً العمود من إجارات، وبٌوع، و رهون، وؼٌرها؛ ألن هذه تمع بٌن اثنٌن؛ فتصدق بَ
 .(ٖ)البٌنٌة فٌها

 .(ٗ)و)الباطل(: "كل ما أخذ بؽٌر حك"  
معنى )الباطل( فً اللؽة: الذاهب الزابل، ٌمال: بََطَل الشًء ٌبُطل بُْطبًل  لال الواحدي:"  

مال: بََطل األجٌُر ٌَْبطُُل وبُطواًل فهو باطل، وٌجمع الباطل: بََواطل، وأَبَاِطٌل جمع أُْبطُولَة، وٌ
بَِطالَة، إذا تَعَطَّل واتبع اللهو، ومثله: تبّطل"
(٘). 

بطل ٌبطل بطوال وبطبلنا،  لال المرطبً: " الباطل فً اللؽة : الذاهب الزابل، ٌمال :  
وجمع الباطل بواطل. واألباطٌل جمع البطولة، وتبطل أي اتبع اللّهو. وأبطل فبلن إذا جاء 

[ لال لتادة : هو إبلٌس، ال ٌزٌد فً ٕٗلوله تعالى : }ال ٌَؤْتٌِِه اْلَباِطُل{ ]فصلت : بالباطل. و
ُ اْلبَاِطَل{ ]الشورى :  [ ٌعنً الشرن والبطلة : ٕٗالمرآن وال ٌنمص. ولوله : }َوٌَْمُح َّللاَّ

 .(ٙ)السحرة"

                                                                                                                                                                               

 إِنَّ َعِربًٌا َوإِْن َساَءنً ... أََحبُّ َحبٌٍِب َوأَْدنَى َلِرٌْب  
ٌعد معنا أحد ، ٌعنً أنهما فٌكون لوله : " معد " مصدر " عد ٌعد " . ٌمول : أنا وأنت ببطن النسٌر وحدنا ، ال 

خالٌٌن بالمكان ، لٌس لن من ٌنصرن وال لً من ٌنصرنً ، فهنان ٌظهر صاحب للبؤس منهما ، ولال بعد 
 البٌت :

ٌَؤتَِلً ... وأْلَسْمُت إِْن نلتُهُ الَ ٌَُإوبْ    فؤْلَسم بِاّلِّلِ الَ 
ا َدنَا َصَدلَتْه  الَكذُوبْ  فَؤَْلَبَل نَْحِوي َعَلى لُْدرةٍ ... َفلَمَّ

 .5ٗ٘-1ٗ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔ)
 .1ٖٖ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖٗٙ-ٖٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٖٗٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
، ٔٙ، والمفردات:ٖ٘ٙٔ/ ٗ)بطل(،  والصحاح:  ٖٓ٘/ ٔ، وانظر: تهذٌب اللؽة" ٕٔٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)

 )بطل(.  ٕٖٓ/ ٔواللسان: 
 
 .5ٖٖ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)



نَكُم بِاْلبَ    ٌْ [، وجهان من 11ٔاِطِل{]البمرة:وٌحتمل لوله تعالى:} َوالَ تَؤْكُلُواْ أَْمَوالَكُم بَ
 : (ٔ)التفسٌر

 أحدهما : بالؽصب والظلم .
 والثانً : بالممار والمبلهً .

 .(ٕ)أي تدفعوها إِلى الحكام رشوة"[، "11ٔلوله تعالى:}َوتُْدلُوا بَِها إَِلى اْلُحكَّاِم{ ]البمرة :   
 .(ٖ)وتخاصموا بها  ٌعنً : بؤموالكم إلى الحكام" لال الطبري:أي "  
 .(ٗ)لال الزمخشري: أي:" وتلموا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة"  

 .(٘)أي: تلمون أموَر تلن األموال بٌنكم وبٌن أربابها إلى الحكام" لال الواحدي:" 

المعنى: أنكم ال تجمعوا بٌن أكل األموال بالباطل وبٌن اإلدالء  لال اإلمام الشوكانً: "  
 .(ٙ)ج الباطلة"بها إلى الحكام بالحج

 .(2)فالحكام الٌوم عٌن الرشا ال مظنته، وال حول وال لوة إال باّلِّل"لال المرطبً: "  
 :(1)[، وجهان11ٔوفً لوله تعالى: }َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم{ ]البمرة :   

الذي علٌن أحدهما:  أي تتوصلوا بها إلى الحكام لتجعلوا الحكام وسٌلة ألكلها، بؤن تجحد الحك 
ولٌس به بٌنة؛ ثم تخاصمه عند الماضً، فٌمول الماضً للمدعً علٌن: )هاِت بٌنة(؛ وإذا لم ٌكن 
للمدعً بٌنة توجهت علٌن الٌمٌن؛ فإذا حلفت بربت؛ فهنا توصلت إلى جحد مال ؼٌرن 

 بالمحاكمة.
 والثانً: أن المعنى: توصلوها إلٌهم بالرشوة لٌحكموا لكم.

 ح، وهللا أعلم.وكبل المولٌن صحٌ  
 .(5)لال مجاهد فً لول هللا : "}وتُدلوا بها إلى الحكام{، لال : ال تخاصم وأنت ظالم"  
ولال لتادة فً لوله : " }وتدلوا بها إلى الحكام{ لال : ال تدِل بمال أخٌن إلى الحاكم   

وأنَت تعلم أنن ظالم، فإن لضاءه ال ٌُحّل لن شٌبا كان حراما علٌن"
، (ٔٔ)عن السدي، وروي (ٓٔ)

 .، نحو ذلن(ٖٔ)، وابن زٌد(ٕٔ)وعكرمة
 : (ٗٔ)وفً هذا المال لوالن  

                                                             

 .1ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .5ٗ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .ٗٔٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٘)
الحبلل . ثم لال: " وفً هذه اآلٌة دلٌل أن حكم الحاكم ال ٌحلل الحرام وال ٌحرم 15ٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر: ٙ)

من ؼٌر فرق بٌن األموال والفروج فمن حكم له الماضً بشًء مستندا فً حكمه إلى شهادة زور أو ٌمٌن فجور 
فبل ٌحل له أكله فإن ذلن من أكل أموال الناس بالباطل وهكذا إذا أرشى الحاكم فحكم له بؽٌر الحك فإنه من أكل 

الحاكم ال ٌحلل الحرام وال ٌحرم الحبلل ولد روى عن أموال الناس بالباطل وال خبلؾ بٌن أهل العلم أن حكم 
(. 15ٔ/ٔأبً حنٌفة ما ٌخالؾ ذلن وهو مردود لكتاب هللا تعالى ولسنة رسول هللا ) ملسو هيلع هللا ىلص (".)تفسٌر الفتح المدٌر:

ما أنا بََشر ، وإنما ٌؤتٌنً الخصم فمد ورد فً الصحٌحٌن كما سبك: عن أم سلمة : أّن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أال إن
فلعل بعضكم أن ٌكون ألحن بحجته من بعض فؤلضً له ، فمن لضٌت له بحك مسلم ، فإنما هً لطعة من نار ، 

( من حدٌث أم 2ٖٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٙ2ٙ،  1ٕ٘ٗفَْلٌَْحمْلَها ، أو لٌذَْرها".) صحٌح البخاري برلم )
 سلمة رضً هللا عنها(.

 .5ٖٖ/ٕالمرطبً:  ( تفسٌر2)
 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .ٓ٘٘/ٖ(:ص ٖٓٙٓ( تفسٌر الطبري)5)
 .ٔ٘٘/ٖ(:ص ٖٖٙٓ( تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ(:ص ٖٗٙٓ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ(:ص ٖ٘ٙٓ( تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ(:ص ٖٙٙٓ( تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗٔ)



 أحدهما : أنه الودابع وما ال تموم به بٌنة من سابر األموال التً إذا جحدها ، حكم بجحوده فٌها .
 والثانً : أنها أموال الٌتامى التً هو مإتمً علٌها .

الرجل الدلو فً َسبب متعلما به فً الببر، فمٌل لال الطبري: وأصل )اإلدالء(: إرسال   
للمحتج لدعواه: " أدلَى بحجة كٌت وكٌت " إذا كان حجته التً ٌحتج بها سببا له، هو به متعلٌك 
فً خصومته، كتعلك المستمً من ببر بَدلو لد أرسلها فٌها بسببها الذي الدلو به متعلمة، ٌمال 

إرسال الدلو فً الببر بسبب : " أدلى فبلن بحجته، فهو أعنً من االحتجاج، ومن  -فٌهما جمٌعا 
 .(ٔ)ٌُدلً بها إدالء وأدلى دلوه فً الببر، فهو ٌدلٌها إدالء"

لال الماوردي:" }َوتُْدلُواْ بَِهآ إِلَى اْلُحكَّاِم{، مؤخوذ من إدالء الدلو إذا أرسلته، وٌحتمل   
 .(ٕ)، من لولهم : لد أدلى بحجته إذا لام بها"وجهاً ثانٌاً معناه : وتمٌموا الحجة بها عند الحاكم 

ولال الواحدي: " وأصل )اإلدالء( فً اللؽة: إرسال الدلو وإلماإها فً الببر، لال هللا  
[، ثم جعل كل إلماء لول أو فعل إدالًء، ومنه ٌمال للمحتج: أدلى 5ٔتعالى: }فَؤَْدلَى َدْلَوهُ{ ]ٌوسؾ: 

ه إدالَء المستمى الدلَو لٌصل إلى مطلوبه من الماء، وٌمال: بحجته، كؤنه ٌرسلها لٌصل إلى مراد
فبلن ٌُدلً إلى المٌت بمرابة وَرِحم، إذا كان ٌَمت إلٌه من هذا؛ ألنه ٌطلب المٌراث بتلن المرابة 

 .(ٖ)طلب المستمً الماء بالدلو"

 :(ٗ)من اإلعراب ، وجهان[11ٔوفً لوله تعالى: }َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم{ ]البمرة :   
أحدهما : أن ٌكون لوله : }وتُْدلوا{ جزما عطفا على لوله : }وال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل{، 
ٍ بتكرٌر حرؾ النهً : }َوال  ًّ أي : وال تدلوا بها إلى الحكام، ولد ذُكر أن ذلن كذلن فً لراءة أَُب

 تدلوا بها إلى الحكام{.
 .(٘)زوم، داخل فً حكم النهى"لال الزمخشري: " و}تدلوا{ : مج  

والثانً : النصب على الصْرؾ، أي: ال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل وأنتم تدلون بها إلى الحكام، 
 :  (ٙ)كما لال الشاعر

ٌَْن إذَا فَعَْلَت َعِظٌُم  ًَ ِمثْلَهُ       َعاٌر َعلَ  ال تَْنهَ َعْن ُخلٍُك َوتَؤِْت
 تً مثلهٌعنً : ال تنه عن خلك وأنَت تؤ

ًّ  أحسن منه أن    لال الطبري: "وهو أْن ٌكون فً موضع جزم على ما ذُكر فً لراءة أب
 .(2)ٌكون نَصبا"

ثِْم {]البمرة: فَِرٌمًا ِمْن أَْمَواِل النَّاِس }ِلتَؤْكُلُواْ  لوله تعالى:   [، "أي لٌعٌنوكم على 11ٔبِاإْلِ
 .(1)أخذ طابفة من أموال الناس بالباطل"

لابل: إن فً لوله تعالى: } لتؤكلوا { إشكاالً؛ ألنه تعالى لال: }وال تؤكلوا {، ثم  لد ٌمول  
 لال تعالى: } لتؤكلوا { كٌؾ ٌعلل الحكم بنفس الحكم؟

                                                             

 .ٖ٘٘-ٕ٘٘/ٖالطبري: ( تفسٌر ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( النكت والعٌون:ٕ)
)دلو(،  ٕٗٔٔ/ ٕ، "تهذٌب اللؽة" 1ٕ٘/ ٔ، وانظر: معانً المرآن" للزجاج ٗٔٙ-ٖٔٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٖ)

 .1ٔٔ/ ٘، والتفسٌر الكبٌر: 21ٔوالمفردات: 
 .ٕ٘٘/ٖ، وتفسٌر الطبري:  ٘ٔٔ/  ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء ٗ)
 .ٖٖٕ/ٔشاؾ: ( تفسٌر الك٘)
 ٕٗٗ:  ٔ. نسبه سٌبوٌه  2ٔٙ:  ٖ(( هذا من األبٌات التً روٌت فً عدة لصابد . كما لال صاحب الخزانة ٙ)

لؤلخطل ، وهو فً لصٌدة للمتوكل اللٌثً ، ونسب لسابك البربري ، وللطرماح ، وألبً األسود الدإلً لصٌدة 
نشره األستاذ دمحم حسن آل ٌاسٌن فً )نفابس  ( ، ولٌست فً دٌوانه الذي1ٔٙ:  ٖسالها صاحب الخزانة )

م( ، وهذا الدٌوان من نسخة بخط أبً الفتح 5٘ٗٔه )2ٖٖٔالمخطوطات( طبع مطبعة المعارؾ ببؽداد سنة 
 عثمان بن جنى . ولم ٌلحمها األستاذ الناشر بؤشتات شعر أبً األسود التً جمعها . 

 .ٕ٘٘/ٖ( تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٔٔ/ٔالتفاسٌر:( صفوة 1)



ٌعنً أنكم إذا فعلتم ذلن ولعتم فً  -فنمول: إن البلم هنا لٌست للتعلٌل؛ البلم هنا للعالبة   
ؤتً البلم للعالبة، كما فً لوله تعالى: }فالتمطه آل ؛ وت-أكل فرٌك من أموال الناس  -األكل 

[ : فآل فرعون لم ٌلتمطوه لهذا الؽرض؛ ولكن 1فرعون لٌكون لهم عدواً وحزناً{ ]المصص: 
 .(ٔ)كانت هذه العالبة

، "وسمً فرٌماً؛ ألنه ٌُْفَرق عن ؼٌره؛ فهذا فرٌك من (ٕ) و}فَِرًٌما{:"ٌعنً لطعة وطابفة  
 .(ٖ)منهم افترلت، وانفصلت"الناس، ٌعنً طابفة 

لال اإلمام الشوكانً:" }}َفِرًٌما {، أي لطعة أو جزءا أو طابفة فعبر بالفرٌك عن ذلن،   
واصل الفرٌك المطة من الؽنم تشذ عن معظمها ولٌل فً الكبلم تمدٌم وتؤخٌر والتمدٌر لتؤكلوا 

 .(ٗ)أموال فرٌك من الناس باإلثم"
 :(٘)ال المدعى علٌه ال فرٌماً منه؟ فالجواب من وجهٌنولو لال لابل: لد ٌؤكل كل م  

األول: أنه لو أكل جمٌع مال المدعى علٌه لم ٌؤكل جمٌع أموال الناس؛ ألن مال المدعى علٌه 
 فرٌك من أموال الناس.

 الثانً: أنه إذا كان النهً عن أكل فرٌك من أموال المدعى علٌه فهو تنبٌه باألدنى على األعلى.
[، لٌل: " هً أموال األٌتام، ولٌل : هً 11ٔ: }فَِرًٌما ِمْن أَْمَواِل النَّاِس{ ]البمرة : لوله تعالى

الودابع . واألْولى العموم، وأن ذلن عبارة عن أخذ كل مال ٌتوصل إلٌه فً الحكومة بؽٌر 
 .(ٙ)حك"
ثِْم{:معناه:" بالظلم والتعدي، وسمً ذلن إثما لما كان اإلثم ٌتعلك     .(2)بفاعله"و}بِاإْلِ
 . (1)لال الثعلبً:"بالباطل"  
  .(5)لال ابن عباس : "بالٌمٌن الكاذبة ٌمطع بها مال أخٌه"  

ْن أَْمَواِل النَّاِس بِاإِْلثِْم {]البمرة:   :(ٓٔ)[، وجهان11ٔوفً لوله تعالى:}ِلتَؤْكُلُواْ فَِرٌماً ِمّ

 بالفرٌك . أحدهما : لتؤكلوا بعض أموال الناس باإلثم ، فعبر عن البعض
 والثانً : على التمدٌم والتؤخٌر ، وتمدٌره : لتؤكلوا أموال فرٌك من الناس باإلثم .

 :(ٔٔ)وفً )أكله( ثبلثة أوجه 
، (٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)، ومماتل بن حٌان(ٖٔ)، والحسن(ٕٔ)أحدها : بالجحود . لاله ابن عباس

 .(5ٔ)، وابن زٌد(1ٔ)، وعكرمة(2ٔ)، والسدي(ٙٔ)ولتادة

                                                             

 .ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .15ٗ/ٔ( الدر المنثور: ٕ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .15ٔ/ٔ( تفسٌر فتح المدٌر: ٗ)
 .ٖٙٙ-ٖ٘ٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٗٙ/ٕ( تفسٌر البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٓٗ/ٕ(انظر:  تفسٌر المرطبً: 2)
 .1ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:1)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 .1ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .ٓ٘٘/ٖ(:ص 5ٖ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
، عن الحسن أنه لال: "ال تخاصم ٕٖٔ/ ٔ(:ص2ٓٗٔ، وذكر ابن أبً حاتم )1٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٖٔ)

 وأنت تعلم أنن ظالم".
 .ٕٖٔ/ ٔ(:ص2ٓٗٔبن أبً حاتم )( انظر: تفسٌر اٗٔ)
 .ٕٖٔ/ ٔ(:ص2ٓٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم )٘ٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ(:صٖٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ(:ص ٖٗٙٓ( تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ(:ص ٖ٘ٙٓ( تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٔ٘٘/ٖ(:ص ٖٙٙٓ( تفسٌر الطبري)5ٔ)



 .(ٔ): بشهادة الزور. لاله الكلبًوالثانً 
 والثالث : برشوة الحكام .

 :(ٕ)ولال أهل المعانً: األكُل بالباطل على وجهٌن 

 أحدهما: أن ٌكون على جهة الظلم، من نحو: الؽَْصب والخٌانة والسرلة.
كل والثانً: على جهة اللهو واللعب، كالذي ٌُْإَخذُ فً الممار والمبلهً ونحوها، كلُّ ذلن من أ

 المال الباطل.
[، أي: وأنتم تعلمون" أنكم مبطلون تؤكلون 11ٔلوله تعالى:}َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{ ]البمرة :   

 .(ٖ)الحرام"
 .ٗ()لال سعٌد بن جبٌر:" ٌعنً تعلمون أنكم تدعون الباطل"  
 .(٘)لال الثعلبً:أي:" إنكم مبطلون"  
 .(ٙ)لؽة فً الجرأة والمعصٌة"لال المرطبً:"أي "بطبلن ذلن وإثمه، وهذه مبا  
"ارتكاب المعصٌة مع العلم بمبحها ألبح، وصاحبه أحك لال الزمخشري:" والرٌب بؤن   

 .(2)بالتوبٌخ"
لال ابن عباس: "فهذا فً الرجل ٌكون علٌه ماٌل، ولٌس علٌه فٌه بٌِّنة، فٌجحد المال،   

 .(1)ٌعلم أنه آثم : آكٌل حراما"فٌخاصمهم فٌه إلى الحكام وهو ٌعرؾ أّن الحك علٌه، وهو 
ولد ورد  فً الصحٌحٌن عن أم سلمة : أّن رسوَل هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : "أال إنما أنا بََشر، وإنما   

ٌؤتٌنً الخصم فلعل بعضكم أن ٌكون ألحن بحجته من بعض فؤلضً له، فمن لضٌت له بحك 
 .(5)لٌَذْرها"  مسلم، فإنما هً لطعة من نار، فَْلٌَْحمْلَها، أو

لال ابن كثٌر:  "فدلت هذه اآلٌة الكرٌمة، وهذا الحدٌث على أّن حكم الحاكم ال ٌؽٌر   
الشًء فً نفس األمر، فبل ٌُحّل فً نفس األمر حراًما هو حرام، وال ٌحرم حبلال هو حبلل، 

لى المحتال وإنما هو ٌلزم  فً الظاهر، فإن طابك فً  نفس األمر فذان، وإال فللحاكم أجُره وع
ٌْنَكُْم ِباْلَباِطِل َوتُْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّاِم ِلتَؤْكُ  لُوا فَِرًٌما وْزره ؛ ولهذا لال تعالى : } َوال تَؤْكُلُوا أَْمَوالَكُْم بَ

{ ]أي : طابفة[ } ِمْن أَْمَواِل النَّاِس ِباإلثِْم َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن { أي : تعلمون بطبلن ما تدعونه 
 .(ٓٔ)روجون فً كبلمكم"وت
 :(ٔٔ)[، معنٌان11ٔوفً لوله تعالى :}َوأَْنتُْم تَْعلَُموَن{]البمرة:  

 أحدهما : وأنتم تعلمون أنها للناس .
 والثانً : وأنتم تعلمون أنها إثم .

 الفوابد:
 كل شًء لٌس لن به حك شرعاً.« الباطل»من فوابد اآلٌة: تحرٌم أكل المال بالباطل؛ و - ٔ

                                                             

 .1٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٔ)
، ونمل عن الماضً 5ٗٔ/ ٔ، وزاد المسٌر: ٖٓٗ/ ٕ، وانظر: تفسٌر المرطبً: ٖٔٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

ٌعلى أن الباطل على وجهٌن: أحدهما: أن ٌؤخذه بؽٌر طٌب نفس من مالكه كالسرلة. والثانً: أن ٌؤخذه بطٌب 
 نفسه كالممار والؽناء وثمن الخمر.

 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٕٕٖ/ٔ:ص(2ٓ٘ٔ( اخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1ٗ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٖٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .ٓ٘٘/ٖ(:ص 5ٖ٘ٓ( تفسٌر الطبري)1)
 ( من حدٌث أم سلمة رضً هللا عنها.2ٖٔٔ( وصحٌح مسلم برلم )5ٙ2ٙ،  1ٕ٘ٗ(صحٌح البخاري برلم )5)
 .ٕٔ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .5ٕٗ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔٔ)



ا: حرص الشارع على حفظ األموال؛ لموله تعالى: } وال تؤكلوا أموالكم بٌنكم بالباطل ومنه - ٕ
{؛ وألن األموال تموم بها أمور الدٌن، وأمور الدنٌا، كما لال تعالى: }وال تإتوا السفهاء أموالكم 

 [ .٘التً جعل هللا لكم لٌاماً{ ]النساء: 
وا بها إلى الحكام { على أحد التفسٌرٌن، كما ومنها: تحرٌم الرشوة؛ لموله تعالى: } وتدل - ٖ

 سبك.
؛ كما لال الرسول صلى هللا -ٌعنً ٌمضً بما سمع  -ومنها: أن الحاكم ٌحكم بما ظهر له  - ٗ

؛ لموله تعالى: } وتدلوا بها إلى الحكام {؛ (ٔ)«إنما ألضً بٌنكم على نحو ما أسمع»علٌه وسلم: 
وٌمٌم بٌنة كذباً؛ أو ٌجحد ما علٌه، وٌخاصم، وٌحلؾ وهذه فٌمن ٌدعً ما لٌس له، وٌخاصم، 

كاذباً؛ كل هذا من اإلدالء بها إلى الحكام؛ لكن إن علم الحاكم أن الحك بخبلؾ ما سمع فالواجب 
 علٌه التولؾ فً الحكم، وإحالة المضٌة إلى حاكم آخر لٌكون هو شاهداً بما علم.

ى على الحكام بٌن الناس، حٌث ال ٌعالبهم على ومن فوابد اآلٌة: تٌسٌر هللا سبحانه وتعال - ٘
األمور الباطنة؛ وإال لكان الحكام فً حرج، ومشمة؛ وجه ذلن من اآلٌة أن الحاكم إذا حكم بما 

 فبل إثم علٌه. -وإن كان خبلؾ الوالع  -ظهر له 
أنه ال حك له ومنها: أن من ُحكم له بما ٌعتمد أنه حك فبل إثم علٌه؛ لكن لو تبٌن له بعد الحكم  - ٙ

وجب علٌه الرجوع إلى الحك؛ مثاله: لو فرض أن ؼرٌمه أوفاه؛ لكنه ناٍس، وحلؾ أنه لم ٌوفه، 
 وُحكم له فبل إثم علٌه؛ لكن متى ذكر أنه لد أوفً وجب علٌه رد المال إلى صاحبه.

لال أجمع أهل السنة على أن من أكل ماال حراًما ولو ما ٌصدق علٌه اسم المال أنه ٌفسك، و -2
بشر بن المعتمر فً طابفة من المعتزلة : ال ٌفسك إال بؤكل مابتى درهم فما زاد، وال ٌفسك بما 

 .(ٔ)دون ذلن، ولال الجبابً : ٌفسك بؤكل درهم فما فوله إال بما دونه
 .(ٕ)"الحرام ال ٌصٌر حبلال بمضاء الماضً، ألنه إنما ٌمضً بالظاهر"من الفوابد: أن -1 

 المرآن
ٌَْس اْلبِرُّ بِأَْن تَأْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن ُظُهوِرَها}ٌَْسأَلُو ًَ َمَوالٌُِت ِللن اِس َواْلَحّجِ َوَل  نََن َعِن اْْلَِهل ِة لُْل ِه

َ لَعَل كُْم تُْفِلُحوَن ) ({ ]البمرة : 11َٔولَِكن  اْلبِر  َمِن ات مَى َوأْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن أَْبَوابَِها َوات مُوا ّللا 
ٔ11] 
 التفسٌر:

: عن األهلة وتؽٌُّر أحوالها، لل لهم: جعل هللاُ األهلة عبلمات ٌعرؾ -أٌها النبً-ٌسؤلن أصحابن 
بها الناس أولات عباداتهم المحددة بولت مثل الصٌام والحج، ومعامبلتهم. ولٌس الخٌر ما تعودتم 

تُْحِرمون بالحج أو العمرة، علٌه فً الجاهلٌة وأول اإلسبلم من دخول البٌوت من ظهورها حٌن 
ظانٌن أن ذلن لربة إلى هللا، ولكن الخٌر هو فِْعُل َمِن اتمى هللا واجتنب المعاصً، وادخلوا 
البٌوت من أبوابها عند إحرامكم بالحج أو العمرة، واخشوا هللا تعالى فً كل أموركم، لتفوزوا 

 بكل ما تحبون من خٌري الدنٌا واآلخرة.
ًَ َمَوالٌُِت ِللنَّاِس َواْلَحّجِ{ اختلؾ فً سبب نز   ِة لُْل ِه

ول لوله تعالى: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن اأْلَِهلَّ
 :(ٖ)[، على لولٌن15ٔ]البمرة : 

أحدهما: أنها "نزلت فً معاذ بن جبل وثعلبة بن ؼنم األنصارٌٌن لاال: ٌا رسول هللا ما بال 
لٌما كما بدأ وال ٌكون على حالة واحدة ؟ الهبلل ٌبدو دلٌما ثم ٌزٌد حتى ٌمتلا نورا ثم ٌعود د

فؤنزل هللا تعالى : } ٌَْسؤَلُونََن َعِن األِهلَِّة {"
(ٔ). 

                                                             
: ٓٔ، كتاب الحٌل، باب 1ٔ٘، واللفظ له؛ وأخرجه البخاري ص2ٖٕٔ٘، حدٌث رلم 2ٖٓ/ٙأخرجه أحمد  (ٔ)

: بٌان أن حكم الحاكم ال ٌؽٌر الباطن، ٖ، كتاب األلضٌة، باب 51ٔ؛ وأخرجه مسلم ص5ٙ2ٙحدٌث رلم 
 .2ٖٔٔ[ ٗ] 2ٖٗٗحدٌث رلم 

 .ٕٔ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .1ٖٖ/ٕرطبً: ( تفسٌر المٕ)
 .ٖ٘وما بعدها، وأسباب النزول:  ٖ٘٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)



ولال الواحدي:" لال معاذ بن جبل: ٌا رسول هللا إن الٌهود تؽشانا وٌكثرون مسؤلتنا عن  
 .(ٕ)األهلة فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن األهلة ، فنزلت هذه اآلٌة : }ٌسؤلونن عن والثانً: لال ابن عباس: "سؤل الناُس رسو
. وروي (ٖ)األهلة لل هً موالٌت للناس{، ٌعلمون بها َحّل دٌنهم ، وعدة نسابهم ، وولت حجهم"

 ، نحو ذلن.(ٙ)، وابن جرٌج(٘)، والربٌع(ٗ)عن لتادة
ٌَْس اْلِبرُّ ِبؤَْن    تَؤْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن ظُُهوِرَها{ ]البمرة : وأما سبب نزول لوله تعالى: }َولَ

 [، ففٌه وجوه:15ٔ
أحدهما: أخرج الواحدي والطبري، وؼٌرهما عن البراء بن عازب أنه لال: "كانت األنصار إذا 
حجوا فجاءوا ال ٌدخلون من أبواب بٌوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل فدخل من لبل باب، 

 .(2)ٌة"فكؤنه عٌر بذلن، فنزلت هذه اآل
والثانً: أخرج ابن أبً حاتم فً تفسٌره عن عطاء لال: " كان أهل ٌثرب إذا رجعوا من عٌدهم، 
دخلوا البٌوت من ظهورها وٌرون أن ذلن أدنى إلى البر، فمال هللا تعالى: }ولٌس البر بؤن تؤتوا 

 .(1)البٌوت من ظهورها{"
ى الحمس، وكانوا ٌدخلون من والثالث: أخرج الواحدي  عن جابر لال: "كانت لرٌش تدع

األبواب فً اإلحرام وكانت األنصار وسابر العرب ال ٌدخلون من باب فً اإلحرام، فبٌنما 
فً بستان، إذ خرج من بابه وخرج معه لطبة بن عامر األنصاري، فمالوا: ٌا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -رسول هللا 

من الباب فمال له: "ما حملن على ما رسول هللا إن لطبة بن عامر رجل فاجر وإنه خرج معن 
صنعت؟ " لال: رأٌتن فعلته ففعلت كما فعلت. فمال: "إنً أحمسً" لال: فإن دٌنً دٌنن، فؤنزل 

 مثل ذلن. (ٓٔ). وأخرج الطبري عن الزهري(5)هللا: }ولٌس البر بؤن تؤتوا البٌوت من ظهورها{"
أول اإلسبلم إذا أحرم الرجل منهم بالحج والرابع: ولال المفسرون: كان الناس فً الجاهلٌة وفً 

أو العمرة لم ٌدخل حابطا وال بٌتا وال دارا من بابه، فإن كان من أهل المدن نمب نمبا فً ظهر 
بٌته منه ٌدخل وٌخرج، أو ٌتخذ سلما فٌصعد فٌه، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلؾ الخٌمة 

ٌرون ذلن دٌنا إال أن ٌكون من الحمس، والفسطاط وال ٌدخل من الباب حتى ٌحل من إحرامه و
وهم لرٌش وكنانة وخزاعة وثمٌؾ وخثعم وبنو عامر بن صعصعة وبنو النضر بن معاوٌة سموا 

ذات ٌوم بٌتا لبعض األنصار، فدخل  -ملسو هيلع هللا ىلص  -حمسا لشدتهم فً دٌنهم، لالوا: فدخل رسول هللا 
صلى هللا  -، فؤنكروا علٌه، فمال له رسول هللا رجل من األنصار على أثره من الباب وهو محرم

"لم دخلت من الباب وأنت محرم؟ " فمال: رأٌتن دخلت من الباب فدخلت على  -علٌه وسلم 
"إنً أحمسً" لال الرجل: إن كنت أحمسٌا فإنً أحمسً، دٌننا  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أثرن، فمال رسول هللا 

                                                                                                                                                                               

، وذكره فً العجاب  5ٓٗ/  ٔ( أخرجه ابن عساكر بسند ضعٌؾ عن ابن عباس انظر الدر المنثور للسٌوطً ٔ)
 .٘ٙٔ/ٔوذكره مماتل بن سلٌمان فً تفسٌره.:  ٗ٘ٗ/ٔعن اكلبً، انظر: العجاب: 

 .ٖ٘( أسباب النزول: ٕ)
 .ٗ٘٘/ٖ(:ص2ٖٖٓ( أخرجه الطبري)ٖ)
 .ٖ٘٘/ٖ(:ص2ٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖ٘٘/ٖ(:ص1ٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗ٘٘-ٖ٘٘/ٖ(:ص2ٖٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
( ٕٖٙٓح:  - 5ٖٕٔ/ٗ( ومسلم )1ٖٓٔح:  - ٕٔٙ/ٖ، وأخرجه البخاري )فتح الباري: ٗ٘( أسباب النزول: 2)

 .1٘٘/ٖ(:ص2ٖ٘ٓ(، والطبري)5ٕ2ٔح:  - ٕٔ/ٕة المعبود: والطٌالسً )منح
 . اسناده ضعٌؾ.ٕٖٗ/ٔ(:ص2ٔٗٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
( من طرٌك ٕٔٙ/ٖ( وابن خزٌمة )فتح الباري: ٖٙ، و أخرجه الحاكم )لباب النمول: ٖ٘( أسباب النزول: 5)

 ( .ٕٔٙ/ٖاألعمش به. وسنده صحٌح على شرط مسلم )فتح الباري: 
 .1٘٘/ٖ(:ص1ٕٖٓانظر: تفٌبر الطبري)( ٓٔ)



. وأخرج الطبري عن (ٔ)ل هللا تعالى هذه اآلٌة"واحد رضٌت بهدٌن وسمتن ودٌنن، فؤنز
 . (ٕ)الزهري مثله
لال ابن حجر معلما على كبلم الواحدي:" وهذا جمعه من آثار مفرلة ولم أجده عن واحد  
 .(ٖ)معٌن"

والسادس: لال الماوردي ما حاصله أنه لٌل: إنها نزلت فً من كان ٌؤتً النساء فً ؼٌر لبلهن، 
وت لئِلٌواء إلٌهن، وعن الوطء فً ؼٌر المبل باإلتٌان من جهة الظهر، وكنى عن النساء بالبٌ

 .(ٗ)ونسبه البن زٌد
 .(٘)واستبعده ابن عطٌة لاببًل :"... فبعٌد مؽٌر نمط الكبلم 

السابع: ولال الماوردي أٌضا: "أنه فً النسًء وتؤخٌر الحج به ، حٌن كانوا ٌجعلون الشهر 
شهر الحرام حبلاًل بتؤخٌر الحج عنه ، وٌكون ذكر البٌوت الحبلل حراماً بتؤخٌر الحج ، وال

وإتٌانها من ظهورها مثبًل لمخالفة الواجب فً الحج وشهوره ، والمخالفة إتٌان األمر من خلفه ، 
 .(ٙ)والخلؾ والظهر فً كبلم العرب واحد ، حكاه ابن بحر "

سبب نزول اآلٌة على تعدد  وفً ذلن بعد أٌضاً، فإن لم ٌُْحَمل ما ال بعد فٌه مما ورد فً  
 . (1)كما لال الحافظ ابن حجر (2)األسباب فما فً الصحٌح أصح

لال المرطبً: " اتصل هذا]أي دخول البٌت من ظهورها[ بذكر موالٌت الحج، التفاق   
ولوع المضٌتٌن فً ولت السإال عن األهلة وعن دخول البٌوت من ظهورها ، فنزلت اآلٌة 

 .(5)فٌهما جمٌعا."
[؛" أي" ٌسؤلونن ٌا دمحم عن الهبلن لم 15ٔلوله تعالى: } ٌَْسؤَلُونََن َعِن األِهلَِّة{]البمرة:   

 .(ٓٔ)ٌبدو دلٌماً مثل الخٌط ثم ٌعظم وٌستدٌر ثم ٌنمص وٌدق حتى ٌعود كما كان؟"
و}األِهلَِّة{ جمع هبلل؛ وهو ؼُّرة الممر حٌن ٌراها  الناس، ٌمال لها: هبلل لٌلتٌن، ثم  
 .(ٔٔ)لمًرا بعد ذلن ٌكون

ولال أبو الهٌثم: ٌسمى الممر للٌلتٌن من أول الشهر ولٌلتٌن  من آخر الشهر: هبلاًل،   
 .(ٕٔ)وٌسمى ما بٌن ذلن: لمًرا

 :(ٖٔ)واختلؾ فً سبب تسمٌته هبلال على ألوال  

                                                             

 .٘٘( أسباب النزول: ٔ)
 .1٘٘/ٖ(:ص1ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1٘ٗ/ٔ( العجاب: ٖ)
 .ٕٓ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .ٕٕٙ/ٔ( المحرر الوجٌز:٘)
 .ٕٓ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٙ)
)نزلت هذه  1ٖٓٔرلم:  2ٕ2/ٖ: -فتح-عند البخاري فً صحٌحه-رضً هللا عنه-( وهو لول البراء بن عازب2)

اآلٌة فٌنا، كانت األنصار إذا حجوا فجاءوا لم ٌدخلوا من لبل أبواب بٌوتهم، ولكن من ظهورها فجاء رجل من 
ٌَْس الْ  ِبرُّ بِؤَْن تَؤْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن ظُُهوِرَها َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن األنصار فدخل من لِبِل بابه، فكؤنه عٌُِّر بذلن، فنزلت: ﴿َولَ

[ وظاهر لول البراء هذا اختصاص ذلن باألنصار، ولد أبان الحافظ 15ٔاتَّمَى َوأْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن أَْبَوابَِها﴾ ]البمرة:
أخرى فً سبب نزول اآلٌة ذكرها ابن  أن سابر العرب كانوا كذلن إال لرٌشاً. وهنان ألوال 2ٕ2/ٖفً الفتح: 

 . ٘ٙٗ – ٘٘ٗ/ٔ: -تحمٌك األنٌس-حجر فً العجاب
 .2ٕ1/ٖ( انظر: الفتح: 1)
 .ٖٗٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً 5)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .ٙٔٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط:1٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .ٙٔٙ/ٖ، والتفسٌر البسٌط:1٘/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٔ)
، والتفسٌر 1٘/ٕ، وتفسٌر الثعلبً: 1ٕ٘-1ٕٗ/ٕ، والدر المصون: ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً ٖٔ)

 .ٙٔٙ/ٖالبسٌط:



ه: ؛ ومن(ٕ)سمً به لرفع الناس أصواتهم عند رإٌته "إذ : "، (ٔ)اإِلهبلل الصراُخ "أحدها:أن "
االستهبلل؛ واإلهبلل هو رفع الصوت، كما فً حدٌث خبلد بن السابب عن أبٌه أن النبً صلى 
، (ٖ)هللا علٌه وسلم لال: "أتانً جبرٌل فؤمرنً أن آمر أصحابً أن ٌرفعوا أصواتهم باإلهبلل"

 إذا ظهرت حٌاته بصراخه. ٌعنً بالتلبٌة؛ ومنه لولهم: )استهل المولود( 
ٌَتِِه بعد َخفَابِِه، ولذلن ٌُمال: والثانً: سمً بذلن  "ألنه من البٌان والظهوِر، أي: لظهورِه ولَت رإ

تََهلََّل َوْجُههُ: َظَهَر فٌه بِْشٌر وسروٌر وإْن لم ٌَكُْن رفََع صوتَه"
، ومنه لول تؤبَّط شّراً (ٗ)

(٘): 
ةِ َوْجِهه           َبَرلَْت كَبْرِق العارِض ا   لُمتََهلِِّل وإذا نََظْرَت إلى أَِسرَّ
لال الزمخشري: "الشهر: الهبلل لشهرته وظهوره، لال ذو الرمة ٌصؾ رجبل بحّدة   

 :(ٙ)الّطرؾ
 (2)ٌرى الشهَر لبَل الناِس وهو نحٌُل"       فؤصبح أجلى الطرِؾ ما ٌستشفه

 .(1)لال السمٌن الحلبً:" ٌمولون: رأٌت الشهر: أي هبلله، ثم أطلك على الزمان لطلوعه فٌه"
 وفً سبب التعبٌر بالهبلل عن الشهر لوالن:  

 :  (5)أحدهما: لحلوله فٌه ، كما لال الشاعر
 أخوان من نجد على ثمة       والشهر مثل لبلمة الظفر

 .  (ٓٔ) الثانً: أنه سمً شهرا، ألن األٌدي تشهر باإلشارة إلى موضع الرإٌة وٌدلون علٌه
 :(ٔٔ)ِهبلالً، وفً ألوالولد اختَلََؾ اللؽوٌون: إلى متى ٌسمى   

أحدها ٌسمى هبلاًل للٌلتٌن من الشهر ثم ال ٌسمى هبلاًل ِإلى أن ٌعود فً الشهر التالً. وهذا لول 
 الجمهور.

 الثانً: ولٌل: ٌسمى هبلال ثبلث لٌال، ثم ٌكوُن لمراً.
ما بٌن الثالث: أنه ٌسمى الممر للٌلتٌن من أول الشهر ولٌلتٌن من آخر الشهر: هبلاًل، وٌسمى 

 . (ٕٔ)ذلن: لمًرا. لاله أبو الهٌثم
ُر، وتحجٌُره أن ٌستدٌَر له كالخٌِط الرلٌك"، وٌُمال له بَْدٌر  الرابع:  أنه ٌمال له هبلٌل إلى أن ٌَُحّجِ

 .(ٖٔ)من الثانٌةَ عشرةَ إلى الرابعةَ عشرةَ. لاله األصمعً
ى هبلالً إلى أن ٌَْبَهَر َضوُءه سوادَ   اللٌل، وذلن إنَّما ٌكوُن فً سبعِ لٌاٍل". الخامس: ولٌل: "ٌَُسمَّ

 .(ٗٔ)والهبلُل ٌكوُن اسماً لهذا الكوكِب، وٌكوُن مصدراً، ٌمال: َهلَّ الشهُر هبلالً  
لال الزجاج: " والذي عندي وما علٌه األكثر أنه ٌسمى هبلالً ابَن لٌلتٌن، فإِنه فً الثالثة  

 .(ٔ)ٌَبٌِن ضوإه"

                                                             

 .1ٕ٘/ٕ( الدر المصون: ٔ)
 .2ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٕ)
 .٘٘/ٗ(:ٕٕٔٙٔ.وأحمد)ٖٙٔ/ٕ(:ص1ٔٗٔ، وسنن أبً داود)ٖ٘ٔ/ٖ(:ص1ٕ5( سنن الترمذي)ٖ)
 
 .ٖٖٓ/ٕ( الدر المصون: ٗ)
، لال البؽدادي:"والعارض من السحاب: ما ٌعرض فً جانب من 5ٗٔ/1، والخزانة: 5ٗ/ٕ(  دٌوان الهذلٌٌن: ٘)

 السماء، ٌمول: نظرت فً وجهه رأٌت أسارٌر وجهه تشرق إشراق السحاب المتشمك بالبرق".
 . وانظر: أساس البلؽة)شهر(، والشطر الثانً فً اللسان)شهر(.2ٔٙ( دٌوانه: ٙ)
 .2ٕٓ/ٔالفابك فً ؼرٌب الحدٌث: ( 2)
 .25ٕ/ٕ( الدر المصون: 1)
، ووالمرطبً فً تفسٌره: 5ٕٗ/ٔ( لم ألؾ على لابله، والبٌت من شواهد الماوردي فً النكت والعٌون: 5)
ٕ/ٕٕٗ. 
 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً ٓٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ، والدر المصون: 5ٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٔٔ)
 .1ٗٔ/ٕ، والدر المصون: ٙٔٙ/ٖ: التفسٌر البسٌط: ( انظرٕٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ، والدر المصون: 5ٕ٘/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٖٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ( الدر المصون: ٗٔ)



}َعْن{ لبل )الم( }األهلَّة{، وورش على أِصله من نمِل حركِة والجمهور على إظهار نوِن   
الهمزةِ إلى الساكِن لبلَها، ولُِرىَء شاذاً: }علَّ ِهلَّة{ وتوجٌُهها أنه َنمََل حركةَ همزة )أهلة( إلى 
)الم(ِ التَّعرٌِؾ، وأدؼم )نوَن( }عن{ فً )الم( التعرٌؾ لسموِط همزةِ الوصِل فً الدذَْرج، وفً 

 .(ٕ)تداٌد بحركِة الهمزِة المنمولِة وهً لؽةُ َمْن ٌمول: )َلْحَمر( من ؼٌِر همزةِ وصلٍ ذلن اع
ًَ َمَوالٌُِت ِللنَّاِس    أي: فمل لهم إِنها أولات  [، "15ٔ{ ]البمرة : َواْلَحجَّ لوله تعالى: } لُْل ِه

 .(ٖ)لعبادتكم ومعالم تعرفون بها مواعٌد الصوم والحج والزكاة"
فعلنا ذلن لٌعلم الناس أولات الحج والعمرة والصوم واإلفطار وآجال : أي:"لال البؽوي  

الدٌون وعدد النساء وؼٌرها، فلذلن خالؾ بٌنه وبٌن الشمس التً هً دابمة على حالة 
 .(ٗ)واحدة"

لال البٌضاوي:" أمره هللا أن ٌجٌب بؤن الحكمة الظاهرة فً ذلن أن تكون معالم للناس   
ً الحج فإن الولت  ٌإلتون بها أمورهم، ومعالم للعبادات المإلتة ٌعرؾ بها أولاتها. وخصوصا

 .(٘)مراعً فٌه أداء ولضاء"
أخبر هللا عن الحكمة فً زٌادة الممر ونمصانه واختبلؾ أحواله، اعلم إنه  لال الثعلبً:" 

بهم فعل ذلن: لٌعلم الناس أولاتهم فً حجتهم وعمرتهم وحّل دٌونهم ووعد حلفابهم وأجور أجرا
ومحٌض الحابض ومدة الحامل وولت الصوم واإلفطار وؼٌر ذلن، فلذلن خالؾ بٌنه وبٌن 

 .(ٙ)"الشمس التً هً دابمة على حالة واحدة

وهً المعالم التً ٌولت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال  لال النٌسابوري: "  
دٌونهم وصومهم وفطرهم وعدد نسابهم وأٌام حٌضهن ومدد حملهن ومعالم للحج ٌعرؾ بها 

 . (2)ولته"
و)الموالٌت(: "جمع مٌمات، من الولت والفرق بٌنه وبٌن المدة والزمان: أن المدة   

إلى منتهاها. والزمان: مدة ممسومة، والولت: الزمان  المطلمة امتداد حركة الفلن من مبدبها
 .(1)المفروض ألمر"

{]البمرة: وفً لوله تعالى:     :(5)[، لراءتان15ٔ}َواْلَحجَّ
{ بفتح الحاء، وهً لراءة الجمهور.إحداهما:   }َواْلَحجَّ

 والثانٌة: }َواْلَحّجِ{  بكسرها فً جمٌع المرآن، لرأ بها ابن أبً إسحاق.
{ بالفتح، كالرد والشد، وبالكسر كالذكر، مصدران بمعنى، لال س    ولٌل ٌبوٌه: "}َاْلَحجَّ

 .(ٓٔ) بالفتح مصدر وبالكسر اإلسم"
بالذكر ألنه مما ٌحتاج فٌه إلى اْلَحّجِ{، وإنما أفرد سبحانه } لال اإلمام الشوكانً: "  

بس علٌه ولت مناسكه معرفة الولت وال ٌجوز فٌه النسًء عن ولته ولعظم المشمة على من الت
ًَ أو أخطؤ ولتها أو ولت بعضها ولد جعل بعض علماء المعانً هذا الجواب أعنً لوله } لُْل ِه

من األسلوب الحكٌم وهو تلمً المخاطب بؽٌر ما ٌترلب تنبٌها على أنه األولى  َمَوالٌُِت ِللنَّاِس{،

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓٙ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .ٖٖٓ/ٕ( الدر المصون: ٕ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٗ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘)
 .1٘/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٙ)
 .2ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر النٌسابوري: 2)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .21ٔ( انظر: السبعة فً المراءات:5)
 .5ٓٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الفتح المدٌر: ٓٔ)



ا ونمصانها فؤجٌبوا بالحكمة التً بالمصد، ووجه ذلن أنهم سالوا عن أجرام األهلة باعتبار زٌادته
 .(ٔ)كانت تلن الزٌادة والنمصان ألجلها لكون ذلن أولى بؤن ٌمصد السابل وأحك بؤن ٌتطلع لعلمه"

ورّد الشٌخ ابن عثٌمٌن على هذا الرأي لاببل: "وأما ما ذكره أهل الببلؼة من أنهم سؤلوا   
بدو صؽٌراً، ثم ٌكبر؛ فؤجاب هللا سبحانه وتعالى ببٌان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن السبب فً كون الهبلل ٌ

الحكمة؛ ولالوا: إن هذا من أسلوب الحكٌم أن ٌجاب السابل بؽٌر ما ٌتولع إشارة إلى أنه كان 
ٌنبؽً أن ٌُسؤل عن هذا؛ فالصواب أنهم لم ٌسؤلوا الرسول عن هذا؛ ولكن سؤلوه عن الحكمة من 

مها على هذا الوجه؛ والدلٌل: الجواب؛ ألن األصل أن الجواب األهلة، وأن هللا سبحانه وتعالى خل
 .(ٕ)مطابك للسإال إال أن ٌثبت ذلن بنص صحٌح"

للت: ظاهر األخبار الواردة عن الصحابة الكرام أنهم سؤلوا عن أحوال شكل الهبلل ولكن هذا 
 الٌمنع أن ٌكون المراد من سإالهم معرفة الحكمة فً ذلن. وهللا تعالى أعلم. 

ٌَْس اْلبِرُّ ِبؤَْن تَؤْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن ظُُهوِرَها{ ]البمرة :    ولٌس [، أي: "15ٔلوله تعالى: }َوَل
 .(ٖ)البر أٌها الناس بؤن تؤتوا البٌوت فً حال إحرامكم من ظهورها"

لال الصابونً:" أي لٌس البر بدخولكم المنازل من ظهورها كما كنتم تفعلون فً   
 .(ٗ)الجاهلٌة"

َس ع   ٌْ ن البراء لال : كانوا إذا أحرموا فً الجاهلٌة أتَْوا البٌت من ظهره ، فؤنزل هللا } َولَ
اْلبِرُّ ِبؤَْن تَؤْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن ظُُهوِرَها َولَِكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّمَى َوأْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن أَْبَوابَِها{"
(٘). 

براً لما فٌه من السعة؛ ومنه فً االشتماق  و}البر{: "هو الخٌر الكثٌر؛ وسمً الخٌر  
{}  .(ٙ)لسعته" -الذي هو الخبلء: وهو ما سوى البنٌان  - اْلبِرُّ
 :(2)[، على وجهٌن15ٔاْلبٌُُوَت{]البمرة: واختلفت المراءة فً لوله تعالى:}  

 اْلبٌُُوَت{، بضم الباء. لرأ بها أبو عمرو.  :}أحدهما: 

. اْلبٌُُوَت{، بك :}والثانً:  ًّ  سر الباء. لرأ بها ابن كثٌر وابن عامر والكساب
ًّ ولالون: }اْلبٌُُوَت{ بكسر الباء، ولال ورش عن نافع:   واختلؾ عن نافع فروى المسٌّب

أنه ضّم الباء من اْلبٌُُوَت، وكذلن لال إسماعٌل بن جعفر وابن جّماز عنه: أنه ضّمها، واختلؾ 
 .(1)عن عاصم أٌضا

ولكن العمل الصالح الذي  [ ؛ أي: "15ِٔكنَّ اْلِبرَّ َمِن اتَّمَى{ ]البمرة : لوله تعالى: }َولَ   
 .(5)ٌمربكم من هللا فً اجتناب محارم هللا"

لال الزجاج: " أعلمهم أن البر التمً، والمعنى: ولكن البر برُّ من اتمى مخالفةَ أمر َّللاَّ   
"  .(ٓٔ)عزَّ وجلَّ
 (ٔٔ)اتمى المحارم والشهوات"لال البٌضاوي:أي" وإنما البر:بر من  

لال ابن عثٌمٌن:" ألن االتماء فً ممام العبادة إنما ٌراد به اتماء هللا عز وجل؛ البر هو   
 .(ٔ)التموى؛ هذا هو حمٌمة البر؛ ال أن تتمً دخول البٌت من بابه"

                                                             

 .5ٓٔ/ٔ( تفسٌر الفتح المدٌر: ٔ)
 .1ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٓٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٗ)
 (.ٕٔ٘ٗ(صحٌح البخاري برلم )٘)
 .5ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٙ)
 .1ٕٔ/ٕ، والحجة للمراء السعبة: 25ٔ-21ٔ( انظر: السبعة فً المراءات: 2)
 .1ٕٔ/ٕ( انظر: الحجة للمراء السعبة: 1)
 .ٖٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن:ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٔٔ)



 .(ٕ)اطلبوا البر من أهله ووجهه، وال تطلبوه عند الجهلة المشركٌن" لال أبو عبٌدة:أي:" 

 :(ٖ)[، لراءتان15َٔولِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّمى{]البمرة: وفً لوله تعالى:}  
َولِكَن اْلِبُر َمِن اتَّمى{، بتخفٌؾ النون فً}لِكن{، ورفع }البر{، لرأ بها نافع وابن عامر.  }إحداهما:

{ مبتدأ.  على أن تكون } لكن {مخففة من الثمٌلة مهملة؛ و} البرُّ
{، بتشدٌد النون فً  والثانٌة: }َولَِكنَّ  {، ونصب}اْلِبرَّ {  }لِكنَّ {، على أن }لكّن{ عاملة؛ و} اْلبِرَّ اْلِبرَّ

 اسمها.
{ اسم معنى؛ و}َمِن اتَّمَى{ اسم جثة؛ كٌؾ و   إن لٌل: لوله تعالى: }اْلِبرَّ َمِن اتَّمَى{: } اْلِبرَّ

 ٌخبر بالجثة عن اسم المعنى؟
 :(ٗ)وجه ثبلثةفالجواب أنه ٌخرج على واحد من أ  

 الوجه األول: أن ٌكون المصدر هنا بمعنى اسم الفاعل؛ أي: ولكن البار.
 الوجه الثانً: أن ٌكون المصدر على تمدٌر محذوؾ؛ أي: ولكن البر بر من اتمى.

الوجه الثالث: أن هذا على سبٌل المبالؽة أن ٌجعل } َمِن اتَّمَى { نفس البر، كما ٌصفون المصدر 
 عدل، ورضا. فٌمولون: فبلن

أدخلوها كعادة الناس من [، أي: "15ٔ}َوأْتُوا اْلبٌُُوَت ِمْن أَْبَوابَِها{]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(٘)األبواب"

 لال الزجاج:" فؤمرهم َّللاَّ بترن سنة الجاهلٌة فً هذه

 .(ٙ)الحماسة"
ٌطلب من الراؼب: " أي تحروا فً كل عمل إتٌان الشًء من وجهه تنبٌها أن ما لال    

 .(2)ؼٌر وجهه صعب مناله"
 .(1)إذ لٌس فً العدول بر فباشروا األمور من وجوهها" لال البٌضاوي:"  
فؤتوها]أي البٌوت[ من حٌُث شبتُم من أبوابها وؼٌر أبوابها، ما لم تعتمدوا  لال الطبري: "  

تماُده ، ألنه مما لم تحرٌم إتٌانها من أبوابها فً حال من األحوال ، فإن ذلن ؼٌُر جابٍز لكم اع
 .(5)أحرمه علٌكم"

َ لََعلَّكُْم تُْفِلُحوَن{ ]البمرة :    [أي "اتموا هللا لتسعدوا وتظفروا 15ٔلوله تعالى: }َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(ٓٔ)برضاه"

لال البٌضاوي: أي:" فً تؽٌٌر أحكامه واالعتراض على أفعاله، لكً تظفروا بالهدى   
 .(ٔٔ)والبر"
أي: اجعلوا لكم ولاٌة من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه، ألجل لال ابن عثٌمٌن: "   

 .(ٕٔ)أن تنالوا الفبلح"

                                                                                                                                                                               

 .2ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .1ٙ/ٔ( مجاز المرآن: ٕ)
 . 2ٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 
 .2ٖٓ/ٕ(انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٖٔٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب: 2)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .ٓٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: 5)
 .ٖٔٗ/ٔالتفاسٌر: (صفوة ٓٔ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔٔ)
 .2ٖٓ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)



واتموا هللا أٌها الناس ، فاحذروه وارهبوه بطاعته فٌما أمركم به من لال الطبري: أي:"  
ركوا به البماَء فً فرابضه ، واجتناب ما نهاكم عنه ، لتفلحوا فتنجحوا فً طلباتكم لدٌه ، وتد

 .(ٔ)َجنَّاته والخلوَد فً نعٌمه"
 .(ٕ)تكونون من جملة الفابزٌن بكل مطلوب وهم المفلحون" :لال اإلمام الشوكانً: "أي  
ٌمول :  {لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ }روي عن دمحم بن كعب المرظً انه كان ٌمول فً هذه اآلٌة : "  

 .(ٖ)لعلكم تفلحون ؼدا إذا لمٌتمونً"
 .(ٗ)و)الفبلح(: "هو الفوز بالمطلوب، والنجاة من المرهوب"  

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: حرص الصحابة رضً هللا عنهم على العلم، وأنهم ٌسؤلون عن أمور الدٌن،  - ٔ

 .وأمور الدنٌا؛ ألن هذا مما ٌتعلك بالدنٌا
حٌث ٌجٌب عن األسبلة الموجهة إلٌه؛ وهذا  ،-ملسو هيلع هللا ىلص-ومنها: عناٌة هللا سبحانه وتعالى برسوله  - ٕ

 ، وعناٌته به.-ملسو هيلع هللا ىلص-من معونة هللا للرسول 
ومنها: بٌان علم هللا، وسمعه، ورحمته؛ لموله تعالى: } ٌسؤلونن {؛ علم هللا بسإالهم، وسمعه،  - ٖ

 ورحمهم باإلجابة.
ومنها: أن الحكمة من األهلة أنها موالٌت للناس فً شإون دٌنهم، ودنٌاهم؛ لموله تعالى: }  - ٗ

 موالٌت للناس 
؛ فهو المٌمات -وهو األهلة  -ومنها: أن مٌمات األمم كلها المٌمات الذي وضعه هللا لهم  - ٘

ت باألشهر اإلفرنجٌة فبل العالمً؛ لموله تعالى: } موالٌت للناس {؛ وأما ما حدث أخٌراً من التولٌ
أصل له من محسوس، وال معمول، وال مشروع؛ ولهذا تجد بعض الشهور ثمانٌة وعشرٌن 
ٌوماً، وبعضها ثبلثٌن ٌوماً، وبعضها واحداً وثبلثٌن ٌوماً من ؼٌر أن ٌكون سبب معلوم أوجب 

بخبلؾ  -ولاتهم هذا الفرق؛ ثم إنه لٌس لهذه األشهر عبلمة حسٌة ٌرجع الناس إلٌها فً تحدٌد أ
 .-األشهر الهبللٌة فإن لها عبلمة حسٌة ٌعرفها كل أحد 

 ومنها: أن الحج ممٌد باألشهر؛ لموله تعالى: } والحج {. - ٙ
ولكن البر  :}ومنها: أن البر ٌكون بالتزام ما شرعه هللا، والحذر من معصٌته؛ لموله تعالى - 2

 من اتمى {.
المشروع مشروعاً؛ لموله تعالى: } ولٌس البر بؤن تؤتوا  ومنها: أن العادات ال تجعل ؼٌر - 1

البٌوت من ظهورها { مع أنهم اعتادوه، واعتمدوه من البر؛ فمن اعتاد شٌباً ٌعتمده براً عُِرض 
 على شرٌعة هللا.

ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان أن ٌؤتً األمور من أبوابها؛ لموله تعالى: } وأتوا البٌوت من  - 5
إن هذه اآلٌة كما تناولت البٌوت الحسٌة كذلن أٌضاً تناولت األمور المعنوٌة؛ فإذا أبوابها {؛ ف

أردت أن تخاطب مثبلً شخصاً كبٌر المنزلة فبل تخاطبه بما تخاطب سابر الناس؛ ولكن ابت من 
األبواب؛ ال تتجشم األمر تجشماً؛ ألنن لد ال تحصل الممصود؛ بل تؤتً من بابه بالحكمة، 

 سنة حتى تتم لن األمور.والموعظة الح
ومن فوابد اآلٌة: أن هللا سبحانه وتعالى إذا نهى عن شًء فتح لعباده من المؤذون ما ٌموم  - ٓٔ

ممامه؛ فإنه لما نفى أن ٌكون إتٌان البٌوت من ظهورها من البر بٌّن ما ٌموم ممامه، فمال تعالى: 
ى: }ال تمولوا راعنا ولولوا انظرنا{ } وأتوا البٌوت من أبوابها {؛ وله نظابر منها لوله تعال

                                                             

 .ٓٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 . ٙٔٗ/ٔ( فتح المدٌر: ٕ)
 .ٕٖ٘/ٔ(:ص 2ٔ1ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .2ٖٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 



أجعلتنً هلل نداً؛ بل ما «: »ما شاء هللا وشبت»[ ؛ ومنها لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لمن لال له: ٗٓٔ]البمرة: 
 ؛ واألمثلة فً هذا كثٌرة.(ٔ)«شاء هللا وحده

 ومنها: وجوب تموى هللا؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {. - ٔٔ
 ن التموى تسمى براً.ومنها: أ - ٕٔ
 ومنها: أن التموى سبب للفبلح؛ لموله تعالى: } لعلكم تفلحون {. - ٖٔ

 المرآن
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن ) ِ ال ِذٌَن ٌُمَاتِلُونَكُْم َواَل تَْعتَُدوا إِن  ّللا  ({ ]البمرة : 1ٓٔ}َولَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل ّللا 

ٔ1ٓ] 
 التفسٌر:
لنصرة دٌن هللا الذٌن ٌماتلونكم، وال ترتكبوا المناهً من الُمثْلة، والؽُلول،  -لمإمنونأٌها ا-ولاتلوا 

ولَتِْل من ال ٌحل لتله من النساء والصبٌان والشٌوخ، ومن فً حكمهم. إن هللا ال ٌحب الذٌن 
م هللا ورسوله.  ٌجاوزون حدوده، فٌستحلون ما حرَّ

لال الكلبً عن أبً صالح، عن ابن عباس: نزلت هذه  فً سبب نزول اآلٌة: لا الواحدي :"
لما صد عن البٌت هو وأصحابه، نحر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اآلٌات فً صلح الحدٌبٌة، وذلن أن رسول هللا 

الهدي بالحدٌبٌة، ثم صالحه المشركون على أن ٌرجع عامه، ثم ٌؤتً المابل على أن ٌخلوا له 
وٌفعل ما شاء، وصالحهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ فلما كان العام الممبل  مكة ثبلثة أٌام، فٌطوؾ بالبٌت

وأصحابه لعمرة المضاء، وخافوا أن ال تفً لهم لرٌش بذلن، وأن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -تجهز رسول هللا 
ٌصدوهم عن المسجد الحرام وٌماتلوهم، وكره أصحابه لتالهم فً الشهر الحرام، فً الحرام 

 .(ٔ)ل هللا تعالى: }ولاتلوا فً سبٌل هللا الذٌن ٌماتلونكم{ ٌعنً لرٌشا"فؤنز

 :(ٕ)اختلؾ أهل التفسٌر فً فً حكم هذه اآلٌة، على لولٌن  
أحدهما : أنها أول آٌة نزلت بالمدٌنة فً لتال المشركٌن ، أُِمَر المسلمون فٌها بمتال َمْن لاتلهم من 

، وابن (ٖ)ِسَخْت بسورة براءة ، وهذا لول الربٌعالمشركٌن ، والكؾ عمن كؾ عنهم ، ثم نُ 
 .(ٗ)زٌد

والثانً : أنها ثابتة فً الحكم ، أُِمَر فٌها بمتال المشركٌن كافة ، واالعتداء الذي نهوا عنه : لتل 
 .(2)، وعمر بن عبد العزٌز(ٙ)، ومجاهد (٘)النساء والولدان ، وهذا لول ابن عباس

أن اآلٌة محكمة ولم تنسخ، واختاره جمهور أهل التفسٌر، والراجح هو المول الثانً، أي   
 :(1)أبو جعفر النحاس فمال: "وهذا أصح المولٌن فً السنة والنظرولد اختاره 

فؤما السنة: فحدٌث ابن عمر:" أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رأى فً بعض مؽازٌه امرأة ممتولة فكره ذلن،   
 .(5)ونهى عن لتل النساء والصبٌان

                                                             
؛ وأخرجه البخاري فً األدب المفرد، راجع فضل هللا الصمد فً 1ٖ5ٔ، حدٌث رلم ٕٗٔ/ٔأخرجه أحمد  (ٔ)

؛ وأخرجه ابن أبً 21ٖ: لول الرجل ما شاء هللا وشبت، حدٌث رلم 5ٖٖ، باب ٖٕ٘/ٕتوضٌح األدب المفرد 
لال األلبانً فً ، 1ٕٕٕٙ: فً الرجل ٌمول: ما شاء هللا وشاء فبلن، حدٌث رلم ٖٕٔ، باب ٖٓٗ/٘شٌبة 

 .5ٕٕ، ولال فً صحٌح األدب المفرد: صحٌح ص5ٖٔ، حدٌث رلم 2ٕٔ/ٔالسلسلة الصحٌحة: فاإلسناد حسن 
 .٘٘( أسباب النزول: ٔ)
 .ٔٙ٘/ٖ، وتفسٌر الطبري: ٕٔ٘/ٔ، والنكت والعٌون: 2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ: ٕ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٖ(:ص15ٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٙ٘/ٖ(:ص5ٖٓٓسٌر الطبري)(انظر: تفٗ)
 .ٖٙ٘/ٖ(:ص5ٖٗٓ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٙ٘/ٖ(:ص5ٖٖٓ(،)5ٕٖٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٙ٘/ٖ(:ص5ٖ٘ٓ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٖٗ/ٖ، ونمله المرطبً فً تفسٌره بتصرؾ:انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٓٔ-2-ٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ: 1)
حٌَحٌن 5)  -أخبَره: أنَّ امرأةً ُوجدت فً بعض مؽازي النبً  - رضً هللا عنه -عن نافع: أنَّ عبدهللا (جاء فً الصَّ

بٌان". ]البخاري  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -ممتولة، فؤنكر رسوُل هللا  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  لتَْل النِّساء والّصِ
 ([.2ٗٗٔ(، ومسلم )ٖٗٔٓ)



وأما النظر: فإن )فاعل( ال ٌكون فً الؽالب إال من اثنٌن، كالمماتلة والمشاتمة   
والمخاصمة، والمتال ال ٌكون فً النساء وال فً الصبٌان ومن أشبههم، كالرهبان والزمنى 
والشٌوخ واألجراء فبل ٌمتلون، وبهذا أوصى أبو بكر الصدٌك رضً هللا عنه ٌزٌد بن أبً سفٌان 

 .(ٔ)(ٔ)إلى الشام ، إال أن ٌكون لهإالء إذاٌة ، أخرجه مالن وؼٌرهحٌن أرسله 

                                                                                                                                                                               

بٌان -هللا علٌه وسلَّم صلَّى  -وفً لفظ: "فنهى رسول هللا  (، ومسلم 25ٕٕ. ])البخاري )"عن لتِْل النِّساء والّصِ
(ٖٕ1ٓ.]) 

خرج فً ؼزوة ؼزاها،  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -ومثله ما أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحٌح: أنَّ رسول هللا 
ا أصابِت  -سلَّم صلَّى هللا علٌه و -وعلى ممدمته خالُد بن الولٌد، فمرَّ أصحاُب رسول هللا  على امرأةٍ ممتولة ممَّ

بون من َخلمها، حتى لحمهم رسول هللا  مة، فولفوا ٌنظرون إلٌها، وٌتعجَّ على  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -الُممّدِ
فمال: "ما كانْت هذه لتماتِل"، فمال  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -راحلته، فانفرجوا عنها، فولؾ علٌها رسول هللا 

 (.5ٕٙٙ(، وأبو داود )2ٔ٘1ٔم: "اْلحْك خالًدا فمْل له: ال تمتلوا ذُرٌَّة، وال عسٌفًا". )أحمد )ألحده
 .ولد ذكر المحمِّمون أنَّ هذه الوالعة كانت فً ؼزوة حنٌن

ل: لا -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -ما رواه مسلم وأبو داود عـن سلٌمان بن بُرٌدةَ، عـن أبٌه: أنَّ النبً  :ومنها أًٌضا
"اؼُزوا باسم هللا، وفً سبٌل هللا، ولاتِلوا َمن َكَفر باهلل، اؼزوا وال تَؽِدروا، وال تَؽلُّوا وال تُمثِّلوا، وال تمتلوا 

 (.ٖٕٔٙ(، وأبو داود )2ٖٔٔأخرجه مسلم ) ولًٌدا".
خرجه البٌهمً فً الكبرى أ وفً رواٌة عند البٌهمً وؼٌره: "وال تمتلوا ولًٌدا ِطفبًل، وال امرأةً، وال شًٌخا كبًٌرا".

(ٔ25ٖٗ.) 
كان إذا بعث جٌوَشه  -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -وفً شرح معانً اآلثار للطحاوي بسند صحٌح: أنَّ رسول هللا 

لال: "ال تمتلوا الِوْلدان"، وفً رواٌة: "ال تمتلوا شًٌخا كبًٌرا"، وفً رواٌة "ال تمتلوا ولًٌدا وال امرأةً".شرح معانً 
 (.ٕٕٔ/ ٖلطحاوي )اآلثار ل

 ."إلى األجناد: "ال تمتلوا امرأة وال صبًٌّا -رضً هللا عنه  -لال: كتب عمر  -رضً هللا عنهما  -وعن ابن عمر 
ومن وصاٌا أبً بكر ألمراء الُجند: "ال تمتلوا امرأةً، وال صبًٌّا، وال كبًٌرا َهرًما، وال تمطعوا شَجًرا ُمثمًرا، وال 

بُنَّ عامًرا،  لال ابن .وال تَعمرنَّ شاةً وال بعًٌرا إالَّ لمؤكلة، وال تُؽرلُنَّ نخبًل وال تحرلنَّه، وال تؽلل، وال تجبُن"تُخّرِ
 (: ُرِوَي هذا عن أبً بكٍر من وجوه كثٌرة.ٕٖٓ/ ٕكثٌر فً كتابه إرشاد الفمٌه )

ؤله عن لتْل أطفال المشركٌن، فكتب ٌس -رضً هللا عنهما  -وعن ٌَزٌد بن هُْرُمز: أنَّ نجَدةَ كتَب إلى ابن عبَّاس 
ًَّ تسؤل عن لتل أطفال المشركٌن، فإنَّ رسول هللا -رضً هللا عنهما  -إلٌه ابن عبَّاس  صلَّى هللا  -: "إنَّن كتبَت إل
سلم أخرجه م لم ٌمتْلهم، وأنت فبل تمتْلهم، إالَّ أن تعلَم منهم ما َعِلم الَخِضُر من الؽبلم حٌن لتلَه". -علٌه وسلَّم 

(ٔ1ٕٔ.) 
فبل ٌُمتل أحٌد بذنب ؼٌره، وال ٌُإخذ ابٌن بجرٌرة أبٌه، أو امرأة بجرٌرة زوجها، وال تزر وازرةٌ وزَر أخرى، 

حمة  .وهذا أسمى معانً العدالة والرَّ
: "ال ترجعوا -صلَّى هللا علٌه وسلَّم  -روى النسابً بسند صحٌح عن مسروق عن عبدهللا لال: لال رسول هللا 

جل بجرٌرة أبٌه، وال بجرٌرة أخٌه".أخرجه النسابً بعدي ك فَّاًرا ٌضرب بعُضكم ِرلاَب بعض، وال ٌُإخذ الرَّ
(ٕٗٔ2.) 
 .واألحادٌث واآلثار فً هذا الباب كثٌرة 
 ( وفٌما ٌؤتً نص الوصٌة: ٔ)

ن "إنً لد ولٌتن ألبلون وأجربن وأخرجن، فإن أحسنت رددتن إلى عملن وزدتن، وإن أسؤت عزلتن، فعلٌ
ً له، وألرب الناس من  بتموى هللا فإنه ٌرى من باطنن مثل الذي من ظاهرن، وإن أولى الناس باهلل أشدهم تولٌا
ً إلٌه بعمله، ولد ولٌتن عمل خالد فإٌان وعبٌة الجاهلٌة، فإن هللا ٌبؽضها وٌبؽض أهلها، وإذا  هللا أشدهم تمربا

إٌاه، وإذا وعظتهم فؤوجز فإن كثٌر الكبلم ٌنسً لدمت على جندن فؤحسن صحبتهم وابدأهم بالخٌر وعدهم 
بعضه بعضاً، وأصلح نفسن ٌصلح لن الناس، وصل الصوات ألولاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فٌها، 
وإذا لدم علٌن رسل عدون فؤكرمهم وأللل لبثهم حتى ٌخرجوا من عسكرن وهم جاهلون به وال ترٌنهم فٌروا 

لهم فً ثروة عسكرن، وامنع من لبلن من محادثتهم، وكن أنت المتولً لكبلمهم، وال خللن وٌعلموا علمن، وأنز
تجعل سرن لعبلنٌتن فٌخلط أمرن، وإذا استشرت فاصدق الحدٌث تصدق المشورة، وال تخزن عن المشٌر 
خبرن فتإتى من لبل نفسن، واسمر باللٌل فً أصحابن تؤتن األخبار وتنكشؾ عندن األستار، وأكثر حرسن 

بددهم فً عسكرن، وأكثر مفاجؤتهم فً محارسهم بؽٌر علم منهم بن، فمن وجدته ؼفل عن محرسه فؤحسن و
أدبه وعالبه فً ؼٌر إفراط، وأعمب بٌنهم باللٌل، واجعل النوبة األولى أطول من األخٌرة فإنها أٌسرهما لمربها 

ها، وال تخذلها مدفعاً، وال تؽفل عن أهل من النهار، وال تخؾ من عموبة المستحك، وال تلجن فٌها، وال تسرع إلٌ
عسكرن فتفسده، وال تجسس علٌهم فتفضحهم، وال تكشؾ الناس عن أسرارهم، واكتؾ بعبلنٌتهم، وال تجالس 



                                                                                                                                                                               

العباثٌن، وجالس أهل الصدق والوفاء، واصدق اللماء، وال تجبن فٌجبن الناس، واجتنب الؽلول فإنه ٌمرب الفمر 
 اماً حبسوا أنفسهم فً الصوامع فدعهم وما حبسوا أنفسهم له".وٌدفع النصر، وستجدون ألو

(. ثم علك علٌها ابن األثٌر لاببل: "وهذه من أحسن الوصاٌا وأكثرها نفعا لوالة ٕٓ٘/ٖٔ.)الكامل فً التارٌخ: 
 ". األمر

 .5ٕٓ/ ٕتارٌخ الطبري: ، وٖٖ٘/ ٘والطبمات الكبرى: ، 15ٔصفحة  - ٙٔوانظر: عمدة الماري: جزء 
 ومن فوابد هذه الوصٌة:

أن الوالٌات والمناصب لٌست حماً ثابتاً ألصحابها وإنما بماإهم فٌها مرهون باإلحسان والنجاح فً العمل، ومن ـ 
واجب المسبول األعلى أن ٌَْعزلهم إذا أساإوا وإن هذا الشعور ٌدفع صاحب العمل إلى مضاعفة الجهد فً بذل 

نجاح فً العمل، أما إذا ضمن البماء فإنه لد ٌمٌل إلى الكسل واالشتؽال الطالة لٌصل إلى مستوى أعلى من ال
 بمتاع الدنٌا، فٌخل بمسبولته وٌعّرض من تحت والٌته إلى أنواع من الفساد والفوضى والنزاع .

إن تموى هللا عز وجل هً أهم عوامل النجاح فً العمل، ألن هللا تعالى مطلع على ظاهر أعمال الناس  _
فإذا اتموه فً باطنهم فََحريٌّ بهم أن ٌتموه فً ظاهرهم، وبذلن ٌتجنب الوالً كل مظاهر الفساد وباطنهم، 

 واإلفساد، التً تكون عادة من االستجابة للعواطؾ الجامحة التً ال تلتزم بتموى هللا تعالى.
ى اإلنحراؾ التحذٌر من التعصب لآلباء واألجداد واأللوام، فإن التعصب لذلن لد ٌحمل اإلنسان عل _ 

ً لبلستمامة، إضافة إلى أنه ٌضعؾ من اإلنتماء  عن الطرٌك المستمٌم، إذا كان ما علٌه اآلباء واألجداد مخالفا
 للرابطة اإلسبلمٌة الوحٌدة وهً األخوة فً هللا .

اإلٌجاز فً الموعظة فإن كثٌر الكبلم ٌنسً بعضه بعضاً، فٌضٌع الممصود، وٌؽلب على السامع  _ 
ببلؼة المتكلم إن كان بلٌؽاً عن استٌعاب ما ٌمول واالستفادة من مواعظه، وإن لم ٌكن بلٌؽاً فإن الملل األعجاب ب

 ٌؤخذ بالسامع فبل ٌعً ما ٌمول المتكلم.
إذا أصلح المسبول نفسه وتفمد عٌوبه وجعل من نفسه نموذجاً صالحاً للمدوة الحسنة فإن ذلن ٌكون سبباً  _

 . فً صبلح من هم تحت رعاٌته
اإلهتمام بإلامة الصبلة كاملة مظهراً ومْخبراً َمْظَهراً من ناحٌة إكمال ألوالها وأفعالها، وَمْخبَراً من  _

ناحٌة الخشوع فٌها وحضور الملب مع هللا تعالى، فإن هذه الصبلة الكاملة ٌمام بها ذكر هللا فً األرض، وتهذّب 
ي الملوب، وتبعث على ارتٌاح النفو  س، وتعتبر مبلذاً للمسلم عند الشدابد.السلون، وتمّوِ

إكرام رسل العدو إذا لدموا مع االحتراس منهم، وعدم تمكٌنهم من معرفة والع الجٌش اإلسبلمً،  _
فإكرامهم نوع من الدعوة إلى اإلسبلم فٌما إذا عرؾ العالم ما ٌتحلى به المسلمون من مكارم األخبلق، ولكن ال 

هم على بطانة أمور المسلمٌن، بل ٌنبؽً إطبلعهم على لوة جٌش المسلمٌن ٌصل هذا اإلكرام إلى حد إطبلع
 لٌُرهبوا بذلن ألوامهم.

االحتفاظ باألسرار، وعدم التهاون بإفشابها، خاصة فٌما ٌتعلك بؤمور المسلمٌن العامة، فإن الحكٌم  _
ه حبٌساً فً ضمٌره، فإ ذا أفشاه اختلطت علٌه األمور ٌستطٌع التعرؾ فً األمور وإن تؽٌرت وجوهها ما دام سرُّ

 ولم ٌستطع التحكم فٌها.
إتمان المشورة أهم من النظر فً نتابجها فإن المستشار وإن كان حصٌؾ الرأي ثالب الفكر، فإنه ال  _

ٌستطٌع أن ٌفٌد من استشاره حتى ٌنكشؾ له أمره بؽاٌة الوضوح، فإذا أخفى المستشٌر بعض تفاصٌل المضٌة 
 لى نفسه، حٌث لد ٌتضرر بهذه المشورة.فإنه ٌكون لد جنى ع

أن على المابد وكل مسبول أن ٌكون مخالطاً لمن ولً أمرهم على مختلؾ طبماتهم لٌكون دلٌك الخبرة  _
بؤمورهم، وفً هذا أكبر العون له على تصور مشكبلتهم والمبادرة بإٌجاد الحلول لها، أما المسبول الذي ٌعٌش 

من كبار رعٌته، فإنه ال ٌصل إلٌه من المعلومات إال ما كان من طرٌك هإالء،  فً عزلة وال ٌختلط إال بؤفراد
 ولد ال ٌكشفون له األمور بكل تفصٌبلتها، فمد ٌحللون له األمور على ؼٌر وجهها الصحٌح.

االهتمام بؤمر حراسة المسلمٌن خاصة من مكامن الخطر، واختبار الحّراس األمناء من ذوي النباهة  _
 ثمة الكاملة بهم، بل ال بدَّ من الرلابة علٌهم حتى ٌإتى المسلمون من لبلهم.وعدم وضع ال

أن ٌسلن المسبول فً عماب المخالؾ مسلكاً وسطاً، فبل ٌتهاون فٌترن عموبة المستحك، فإن ذلن  _
به على مزٌد من المخالفة، وٌجرْي ؼٌره على ارتكاب المخالفات، فتسود الفوضى وٌنفلت األمر، وال  ٌشتد ٌجّرِ

فً العموبة فٌنفِّر الرعٌة، وٌدفعهم إلى التسخط والتحزب، بل تكون عموبته بحكمة واتزان بعد النظر والتروي 
 .ٔبحٌث تإدي ؼرضها التربوي بدون إثارة ضجة، وال دفع إلى النمد والتسخط

عر أفراد أن ٌكون لدى المسبول ٌمظة وإنتباه لكل ما ٌجري فً حدود المسبولٌة المناطة به حتى ٌش _
ً وٌمتصر المسًء عن اإلساءة، ولكن بدون تجسس  ً بؤمورهم فٌزٌد المحسن إحسانا الرعٌة بؤن هنان إهتماما
علٌهم، فإن ذلن ٌعتبر فضٌحة لهم، ولد ٌنمطع بذلن خٌط العبللة الذي ٌربط المسبول بؤفراد رعٌته، من المودة 

 ً فإنه ٌمنع أصحاب الجنوح من إرتكاب المخالفات التً  واإلعجاب والشكر على الجمٌل، وهذا الخٌط ما دام لابما
تفسد المجتمع وتحدث الفوضى، فإذا انمطع ولم ٌكن هنان عاصم من تموى هللا تعالى فإن أهم الحواجز التً 



ِ { ]البمرة :    [، " أي لاتلوا إِلعبلء دٌن هللا من 5ٓٔلوله تعالى: }َولَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(ٕ)لاتلكم من الكفار"

 .(ٖ)لال البٌضاوي:" جاهدوا إلعبلء كلمته وإعزاز دٌنه"  
مماتلة فً سبٌل َّللاَّ : هو الجهاد إلعبلء كلمة َّللاَّ وإعزاز الدٌن"لال الزمخشري: و"ال  

(ٗ). 
ز به عن الدٌِن، لَّما    والمراُد بـ)السبٌِل(: دٌُن هللا، ألنَّ السبٌَل فً األصِل الطرٌُك، فتُُجّوِ

 .(٘)كان طرٌماً إلى هللا
 .(ٙ)"فً دٌنه، وشرعه، وألجله"لال ابن عثٌمٌن: أي: لاتلوا :   
ِ{ حّث على اإلخبلص، ونهً    لال الشٌخ السعدي: " وفً تخصٌص المتال }فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .(2)عن االلتتال فً الفتن بٌن المسلمٌن"
                                                                                                                                                                               

تحول دون اإلنطبلق وراء الشهوات تكون لد تحطمت، وٌصعب بعد ذلن عبلج األمور ألنها تحتاج إلى لوة 
 ٌاتها المعروفة.رادعة وهذه لها سلب

أن ٌحرص المسبول على مجالسة أهل الصدق والوفاء والعمول الراجحة وإن سمع منهم ما ٌكره أحٌاناً  _
من النمد والتوجٌه، فإن ذلن ٌعود علٌه وعلى من استرعاه هللا أمرهم بالنفع، وأن ال ٌجالس أصحاب اللهو 

فإنهم ٌحولون بٌنه وبٌن التفكٌر فً األمور الجادة، فبل  واألهداؾ الدنٌوٌة فإن هإالء وإن أنس بكبلمهم وثنابهم
 ٌستفٌك بعد ذلن إال والنكبات لد حلت به وبمن ولً أمورهم.

أن ٌصدق المابد فً لماء األعداء وأن ال ٌجبن، فإن ُجبنه ٌسري على جنده فٌمع بذلن الفشل والهزٌمة،  _
ً فً مواجهة المو الؾ، وأن ال ٌضعؾ فٌسري ضعفه على من هم وفً ؼٌر الحرب أن ٌكون المسبول شجاعا

 تحت إدارته من العاملٌن ، فٌمل بذلن مستوى األداء وٌضعؾ اإلنتاج.
أن ٌتجنب المابد الؽلول، وهو األخذ من الؽنٌمة لبل لسمتها هذا فً مجال الحرب، وفً مجاالت السلم  _

مثل أخذ الهداٌا التً ٌمصد لها دفعها االستفادة أن ٌتجنب المسبول أٌة استفادة دنٌوٌة من علمه ال تحل له شرعاً، 
من المسبول فً مجانبة الحك، فإن ذلن من الؽلول، والؽلول كما جاء فً هذه الوصٌة ٌمرب إلى الفمر، وٌدفع 

 النصر.
ومن هذه الفوابد تبٌن لنا عظمة الوصٌة التً أوصى بها أبو بكر رضً هللا عنه أحد لواده، وهً تبٌن  _

ٌعٌش بفكره مع لضاٌا المسلمٌن وأنه كان ٌتصور ما لد ٌواجهه لواده فٌحاول تزوٌدهم بما ٌنفعهم فً  لنا أنه كان
ل إضافة جدٌدة لموالؾ أبً بكر  تبلفً الولوع فً المشكبلت، وحلها إذا ولعت، وهذه الوصٌة وأمثالها تسّجِ

نسانٌة فً وصٌته لجٌش ٌزٌد حٌث ، وجاء فً رواٌة أن أبا بكر رضً هللا عنه لم ٌنس اللمسات اإلٔالمتعددة
وصاه بدستور المسلمٌن للحرب المكون من عشرة نماط تجسد إنسانٌة الحضارة اإلسبلمٌة وروحها المفعمة 
بالرحمة، والشفمة، ولد جاءت هذه الوصٌة على شكل ممتبس من رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فمد لال: أٌها الناس: لفوا 

نً : ال تخونوا، وال تؽلوا، وال تفسدوا، وال تمثلوا، وال تمتلوا طفبلً وال شٌخاً كبٌراً، أوصٌكم بعشر فاحفظوها ع
وال إمرأة، وال تمعروا نخبلً وال تحرلوه، وال تمطعوا شجرة مثمرة، وال تذبحوا شاة، وال بعٌراً إال ألكله، وسوؾ 

. ولد استفاد منها ٔله.. اندفعوا باسم هللا تمرون بؤلوام لد فرؼوا أنفسهم فً الصوامع، فدعوهم وما فرؼوا أنفسهم
ٌزٌد بن أبً سفٌان ؼاٌة االستفادة، ولما فتح الشام، فً عهد عمر ولّى الفاروق ٌزٌد فلسطٌن وناحٌتها، ثم لما 
مات أبو عبٌدة استخلؾ معاذ بن جبل، فلما مات معاذ بن جبل استخلؾ ٌزٌد بن أبً سفٌان، ثم مات ٌزٌد 

ة، وكان موت هإالء كلهم فً طاعون عمواس سنة ثمان عشرة: ولٌل: مات ٌزٌد سنة تسع فاستخلؾ أخاه معاوٌ
. ولال أبو إسماعٌل دمحم بن عبد ٔعشرة بعد فتح لٌسارٌة، ولٌل: بل مات لبل فتح لٌسارٌة وإنما افتتحها معاوٌة

 .هللا البصري: جزع عمر على ٌزٌد جزعاً شدٌداً، وكتب إلى معاوٌة بوالٌته على الشام
 (.ٕ٘ٓ)انظر: التبٌٌن فً أنساب المرشٌٌن: 

 .1ٖٗ/ٖ، نمله المرطبً بتصرؾ، انظر: تفسٌر المرطبً: 1ٓٔ-2ٓٔ( انظر: الناسخ والمنسوخ: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .1ٓٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر النسفً: ٖٕ٘/ٕ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .1ٕٙ/ٕ( الدر المصون: ٘)
 .2ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
. وفً المعنى نفسه ٌمول ابن عثٌمٌن:" فسبٌل هللا سبحانه وتعالى ٌتناول الدٌن، وأن 15/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)

ٌكون المتال فً حدود الدٌن، وعلى الوجه المشروع، وهلل وحده؛ فهو ٌتضمن اإلخبلص، والمتابعة؛ ولهذا لدم 
ل إشارة إلى أنه ٌنبؽً اإلخبلص فً هذا المتال؛ ألنه لٌس باألمر الهٌن؛ فإن المماِتل المماتَل من أجله لبل المماتَ 

ٌَعرض رلبته لسٌوؾ األعداء؛ فإذا لم ٌكن مخلصاً هلل خسر الدنٌا واآلخرة: لتل، ولم تحصل له الشهادة؛ فنبه 
 [.2ٖٖ/ٌٕمٌن:بتمدٌم المراد }فً سبٌل هللا{ لٌكون لتاله مبنٌاً على اإلخبلص".]تفسٌر ابن عث



[، أي: الذٌن ٌناجزونكم المتال دون 5ٓٔ}الَِّذٌَن ٌَُماتِلُونَكُْم{ ]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(ٔ)المحاجزٌن"

ألن اإلنسان  كم[ لٌصدوكم عن دٌنكم؛ وهذا المٌد لئلؼراء،أي :]ٌماتلون لال ابن عثٌمٌن:"  
 .(ٕ)إذا لٌل له: )لاتل من ٌماتلن(، اشتدت عزٌمته، ولوٌت شكٌمته"

لال ابن كثٌر: "إنما هو تَْهٌٌج وإؼراء باألعداء الذٌن هّمتْهم لتال اإلسبلم وأهله ، أي :   
َولَاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةً َكَما ٌَُماتِلُونَكُْم َكافَّةً { ]التوبة : كما ٌماتلونكم فماتلوهم أنتم ، كما لال : } 

ٖٙ"](ٖ). 
 .(ٗ)[، أي:" وال تظلموا"5ٓٔ}َواَل تَْعتَُدوا{ ]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(٘)لال الثعلبً:" فتبدإا فً الحرم بالمتال محرمٌن"  
من نهٌتم عن لتاله ، من النساء ، والشٌوخ ،  لال الماسمً: أي : "بابتداء المتال، أو بمتال  

والصبٌان ، وأصحاب الصوامع ، والذٌن بٌنكم وبٌنهم عهد . أو بالمثلة ، أو بالمفاجؤة من ؼٌر 
 .(ٙ)دعوة"
لال الصابونً: أي "ال تبدأوا بمتالهم، وكان هذا فً بدء أمر الدعوة ثم نسخ بآٌة براءة   

[، ولٌل نسخ باآلٌة التً بعدها وهً لوله : }َواْلتُلُوهُْم ٖٙةً{ ]التوبة : }َولَاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّ 
ٌُْث ثَِمْفتُُموهُْم{ ]البمرة :   .(2)[، أي التلوهم حٌث وجدتموهم فً حل أو حرم"5َٔٔح

لال ابن كثٌر: " أي : لاتلوا فً سبٌل هللا وال تعتدوا فً ذلن وٌدخل فً ذلن ارتكاب   
جاء فً صحٌح مسلم ، عن بَُرٌدة أّن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان ٌمول : "اؼزوا فً المناهً...ولهذا 

سبٌل هللا ، لاتلوا من كفر باهلل ، اؼزوا وال تَؽُلّوا ، وال تَْؽدروا ، وال تَُمثِّلُوا ، وال تمتلوا ولًٌدا ، 
 .(5)"(1)وال أصحاب الصوامع"

ٌشمل أنواع االعتداء كلها، من لتل من ال ٌماتل،  ،(ٓٔ)لال السعدي: "والنهً عن االعتداء  

من النساء، والمجانٌن واألطفال، والرهبان ونحوهم والتمثٌل بالمتلى، ولتل الحٌوانات، ولطع 
األشجار ]ونحوها[، لؽٌر مصلحة تعود للمسلمٌن، ومن االعتداء، مماتلة من تمبل منهم الجزٌة إذا 

 .(ٔٔ)بذلوها، فإن ذلن ال ٌجوز"
َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ ]البمرة :  ه تعالى:لول   [ أي: إن هللا ال ٌحب "الذٌن 5ٓٔ}إِنَّ َّللاَّ

 . (ٕٔ)ٌجاوزون حدوده"
 .(ٖٔ)لال البٌضاوي: أي:" ال ٌرٌد بهم الخٌر" 

                                                             

 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔ)
 .2ٖٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٖ)
 .11/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .11/ٕ( تفسٌر الثعلبً:٘)
 .ٓ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٕٖٗ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 (.ٕٖ٘/٘( والمسند )2ٖٔٔ(صحٌح مسلم برلم )1)
 . ٕٗ٘/ٔ: ( تفسٌر ابن كثٌر5)
واالعتداء فً المماتلة ٌشمل االعتداء فً حك هللا، واالعتداء ، :"2ٖٖ/ٕ( ٌمول الشٌخ ابن عثٌمٌن فً تفسٌره:ٓٔ)

فً حك المماتَلٌن؛ أما االعتداء فً حك هللا فمثل أن نماتلهم فً ولت ال ٌحل المتال فٌه، مثل أن نماتلهم فً األشهر 
؛ وأما فً حك المماتَلٌن فمثل أن نَُمثِّل بهم؛ ألن النبً -ٌها ؼٌر منسوخ الحرم على المول بؤن تحرٌم المتال ف

: تؤمٌر اإلمام األمراء على البعوث...، ٕ، كتاب الجهاد والسٌر، باب 51٘راجع مسلم ص ملسو هيلع هللا ىلص نهى عن المثلة".)
 (.2ٖٔٔ[ ٖ] ٕٕ٘ٗحدٌث رلم 

 .15/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔٔ)
 .ٗٙ٘/ٖ(  تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)



مه هللا علٌهم من لتل هإالء     لال الطبري:أي إن هللا ال ٌحب الذٌن" ٌستحلُّون ما حرَّ
م لتله  .(ٔ)م من نساء المشركٌن وذرارٌهم"الذٌن َحرَّ

 . (ٕ)لال الصابونً: أي:" فإِنه تعالى ال ٌحب من ظلم أو اعتدى"  
 . (ٖ)لال الماسمً: }المعتدٌن{" أي : المتجاوزٌن حكمه فً هذا وؼٌره "  
لال اآللوسً: " ومحبته تعالى لعباده فً المشهور عبارة عن إرادة الخٌر والثواب لهم   

بٌن المحبة والبؽض بالنسبة إلٌه عز شؤنه وذلن بخبلؾ محبة اإلنسان وبؽضه فإن وال واسطة 
 . (ٗ)بٌنهما واسطة وهً عدمهما"

َ اَل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن{ أن اعتداء مرسوم هللا وتجاوز    لال الراؼب:" ونبه بموله : }إِنَّ َّللاَّ
 .(٘)حكمه فً كل أمر مذموم"

 : (ٙ)[، أربعة ألاوٌل5ٓٔتَْعتَُدوا{]البمرة:وفً لوله تعالى:} َوالَ   
 .(2)أحدها : أن االعتداء لتال من لم ٌماتل . لاله ابن عباس
، وروي، عن عمر بن عبد العزٌز ومماتل (1)والثانً : أنه لتل النساء والولدان . لاله ابن عباس

 .(5)بن حٌان نحو ذلن
ٌن.  والثالث : أنه المتال على ؼٌر الّدِ

 .(ٓٔ)نه إتٌان المحرمات والمنهٌات. لاله الحسنوالرابع: أ
 الفوابد:
أي  -من فوابد اآلٌة: وجوب المتال؛ لموله تعالى: } ولاتلوا {؛ ووجوب أن ٌكون فً سبٌل هللا  -ٔ

؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا {؛ ولد دل الكتاب والسنة على أنه -فً شرعه، ودٌنه، ومن أجله 
فإنهم ٌدعون إلى اإلسبلم؛ فإن أبوا أخذت  -الٌهود، والنصارى  -الكتاب إذا كان العدو من أهل 

منهم الجزٌة؛ فإن أبوا لوتلوا؛ واختلؾ العلماء فٌمن سواهم من الكفار: هل ٌعاملون معاملتهم؛ أو 

 (ٕ)ٌماتلون إلى أن ٌسلموا؛ والمول الراجح أنهم ٌعاملون معاملتهم، كما ٌدل علٌه حدٌث برٌدة
وهو ٌدل على  - (ٖ)حٌح مسلم؛ ولد ثبت أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أخذ الجزٌة من مجوس هجرالثابت فً ص

 .-أن أخذ الجزٌة لٌس خاصاً بؤهل الكتاب 
ومنها: أنه ٌنبؽً للمتكلم أن ٌْذكر للمخاطب ما ٌهٌجه على االمتثال؛ لموله تعالى: } الذٌن  -ٕ

إنها لٌد معنوي ٌراد به إخراج »ج، واإلؼراء؛ فإن للنا: ٌماتلونكم {؛ هذا إذا للنا: إنها لٌد للتهٌٌ
 ، اختلؾ الحكم.«من ال ٌماتلوننا

ومنها: تحرٌم االعتداء حتى على الكفار؛ لموله تعالى: } وال تعتدوا {؛ وعلى المسلمٌن من  -ٖ
ا، وال تؽلوا، وال ال تمثلو»باب أولى؛ ولهذا لال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لمن ٌبعثهم، كالسراٌا والجٌوش: 

 ؛ ألن هذا من العدوان.(ٗ)«تؽدروا، وال تمتلوا ولٌداً 

                                                             

 .ٗٙ٘/ٖ(  تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٓ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .2٘/ٕ( روح المعانً: ٗ)
 .٘ٓٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب االصفهانً: ٘)
 .ٕٔ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٙ)
 .ٕٖ٘/ٔ(:ص2ٕٔٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .ٕٖ٘/ٔ(:ص2ٕٔٔتفسٌر ابن أبً حاتم)( انظر: 1)
 .ٕٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .ٕٖٙ/ٔ(:ص2ٕٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٓٔ)

 المراجع السابك. (ٕ)
: الجزٌة والموادعة مع أهل الذمة والحرب، ٔ، كتاب الجزٌة والموادعة، باب ٕ٘٘أخرجه البخاري ص (ٖ)

 .2ٖ٘ٔ، ٖٙ٘ٔحدٌث رلم 
ثََنا  :(2ٖٔٔ)صحٌح مسلم (ٗ) ، َحدَّ ْحَمِن ٌَْعنًِ اْبَن َمْهِديٍّ ثَنًِ َعْبُد الرَّ ثَنًِ َعْبُد هللاِ ْبُن َهاِشٍم، َواللَّْفظُ َلهُ، َحدَّ "وَحدَّ

ٌَْدةَ، َعْن أَِبٌِه، لَالَ  ٌَْماَن ْبِن بَُر ٌِْه َوَسلَّمَ َكاَن َرسُوُل هللاِ  :سُْفٌَاُن، َعْن َعْلمََمةَ ْبِن َمْرثٍَد، َعْن سُلَ َر   َصلَّى هللاُ َعلَ إِذَا أَمَّ



؛ لموله تعالى: } إن هللا ال ٌحب المعتدٌن {؛ وجه -أي أن هللا ٌحب  -ومنها: إثبات محبة هللا  -ٗ
الداللة: أنه لو كان ال ٌحب أبداً ما صح أن ٌنفً محبته عن المعتدٌن فمط؛ فما انتفت محبته عن 

 إال وهً ثابتة فً حك ؼٌرهم.هإالء 
ومنها: حسن تعلٌم هللا عز وجل، حٌث ٌمرن الحكم بالحكمة؛ لموله تعالى: } وال تعتدوا إن هللا  -٘

 ال ٌحب المعتدٌن {؛ ولد سبك ذكر فوابد لرن الحكم بالعلة.
 المرآن

ٌُْث أَْخَرُجو ٌُْث ثَِمْفتُُموهُْم َوأَْخِرُجوهُْم ِمْن َح كُْم َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلمَتِْل َواَل تُمَاتِلُوُهْم }َواْلتُلُوهُْم َح
({ 1ِٔٔعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحت ى ٌُمَاتِلُوكُْم فٌِِه فَِإْن لَاتَلُوكُْم فَاْلتُلُوهُْم َكذَِلَن َجَزاُء اْلَكافِِرٌَن )

 [1ٔٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
ث وجدتموهم، وأخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم والتلوا الذٌن ٌماتلونكم من المشركٌن حٌ

أشد من لتلكم إٌاهم. وال  -وهً الكفر والشرن والصد عن اإلسبلم-منه وهو "مكة". والفتنة 
تبدإوهم بالمتال عند المسجد الحرام تعظًٌما لحرماته حتى ٌبدإوكم بالمتال فٌه، فإن لاتلوكم فً 

 زاء الرادع ٌكون جزاء الكافرٌن.المسجد الحرام فالتلوهم فٌه. مثل ذلن الج
اختلؾ أهل التفسٌر فً ُحكِم لوله تعالى:} َواَل تُمَاتِلُوهُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ٌُمَاتِلُوكُْم   

 :(ٔ)[، على لولٌن5ٔٔفٌِِه {]البمررة:
واختلفوا فً ناسخها على ثبلثة أحدهما:أنها منسوخةٌ ؛ نُُهوا عن االبتداء بالمتاِل ، ثُم نُِسَخ ذلن، 

 ألوال:
ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{ ]التوبة :  [، ٘أحدها: أنه لوله: } فَإِذَا اْنَسلََخ األْشُهُر اْلُحُرُم فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح

 .(ٕ)فؤمر بمتلهم فً الحل والحرم. لاله لتادة

، (ٖ)[ ، لاله الربٌع ابن أنس5ٖٔوَن فِتْنَةٌ {]البمرة : الثانً: أنه لوله تعالى: } َولَاتِلُوهُْم َحتَّى اَل تَكُ 
، ولال الرازي:" وهذا الكبلم (ٙ)فً أحد لولٌه. وهو اختٌار الطبري (٘)، ولتادة(ٗ)وابن زٌد
 .(2)ضعٌؾ"

                                                                                                                                                                               

 ُ ًٌْرا، ث تِِه بِتَْمَوى هللاِ، َوَمْن َمعَهُ ِمَن اْلُمْسِلِمٌَن َخ ٌٍْش، أَْو َسِرٌٍَّة، أَْوَصاهُ ِفً َخاصَّ اْؼُزوا بِاْسِم »:مَّ لَالَ أَِمًٌرا َعَلى َج
، اْؼُزوا َواَل تَؽُلُّوا، َواَل تَْؽِدُروا، َواَل تَْمثُلُوا، َواَل تَْمتُلُوا َوِلًٌدا، َوإَِذا لَِمٌَت هللاِ فًِ َسبٌِِل هللاِ، َلاتِلُوا َمْن َكفََر ِباهللِ 

َن ِمَن اْلُمْشِرِكٌَن، فَاْدعُُهْم إَِلى ثبََلِث ِخَصاٍل  ثُمَّ فَؤٌََّتُُهنَّ َما أََجابُوَن َفاْلَبْل ِمْنُهْم، َوكُؾَّ َعْنُهْم،  -أَْو ِخبَلٍل  -َعُدوَّ
ِل ِمنْ  ْسبَلِم، فَإِْن أََجابُوَن، فَاْلبَْل ِمْنُهْم، َوكُؾَّ َعْنُهْم، ثُمَّ اْدعُُهْم إِلَى التََّحوُّ  َداِرِهْم إِلَى َداِر اْلُمَهاِجِرٌَن، اْدعُُهْم إِلَى اإْلِ

لُوا ِمْنَها، فَؤَْخبِْرهُْم َوأَْخبِْرهُْم أَنَُّهْم إِْن فَعَلُوا ذَِلَن َفلَُهْم َما ِلْلُمَهاِجِرٌَن، َوَعلٌَْ  ِهْم َما َعَلى اْلُمَهاِجِرٌَن، فَإِْن أَبَْوا أَْن ٌَتََحوَّ
ٌِْهْم ُحْكُم هللاِ الَِّذي ٌَْجِري َعلَى اْلُمْإِمنٌَِن، َواَل  ٌَكُوُن لَُهْم فًِ اْلؽَنٌَِمِة أَنَُّهْم ٌَكُونُوَن َكؤَْعَراِب اْلُمْسِلِمٌَن، ٌَْجِري َعلَ

 ًْ ٌء إاِلَّ أَْن ٌَُجاِهُدوا َمَع اْلُمْسِلِمٌَن، فَإِْن هُْم أَبَْوا فََسْلُهُم اْلِجْزٌَةَ، فَإِْن هُْم أََجابُوَن فَاَواْلفَ ًْ ْلبَْل ِمْنُهْم، َوكُؾَّ َعْنُهْم، ِء َش
ةَ نَبٌِِِّه، فبََل تَْجعَْل فَإِْن هُْم أَبَْوا َفاْستَِعْن بِاهللِ َوَلاتِْلُهْم، َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن فَؤََرادُ  ةَ هللاِ، َوِذمَّ وَن أَْن تَْجعََل لَُهْم ِذمَّ

ةَ أَْصَحابَِن، فَإِنَّكُْم أَْن تُخْ  تََن َوِذمَّ ةَ نَبٌِِِّه، َولَِكِن اْجعَْل لَُهْم ِذمَّ ةَ هللاِ، َواَل ِذمَّ ِفُروا ِذَمَمكُْم َوِذَمَم أَْصَحابِكُْم أَْهَوُن لَُهْم ِذمَّ
ةَ َرسُوِلِه، َوإِذَا َحاَصْرَت أَْهَل ِحْصٍن فَؤََراُدوَن أَْن تُْنِزلَُهْم َعلَى ُحْكمِ  ِمنْ  ةَ هللاِ َوِذمَّ  هللاِ، فبََل تُْنِزْلُهْم أَْن تُْخِفُروا ِذمَّ

ْحَمِن َهذَا أَْو  «فٌِِهْم أَْم اَل  َعلَى ُحْكِم هللاِ، َولَِكْن أَْنِزْلُهْم َعلَى ُحْكِمَن، فَإِنََّن اَل تَْدِري أَتُِصٌُب ُحْكَم هللاِ  ، لَاَل َعْبُد الرَّ
ٌَى ْبِن آَدَم، َلاَل: فَذََكْرُت َهذَا اْلَحِدٌَث ِلُممَاِتِل ْبنِ  ٌَْح ٌَى:  -َحٌَّاَن  نَْحَوهُ، َوَزاَد إِْسَحاُق فًِ آِخِر َحِدٌثِِه، َعْن  ٌَْح لَاَل 

 ٌَّ ِه  -اَن ٌَْعنًِ أَنَّ َعْلمََمةَ ٌَمُولُهُ اِلْبِن َح ٌْ ِّ َصلَّى هللاُ َعلَ ٍن، َعِن النَّبًِ ٌَْصٍم، َعِن النُّْعَماِن ْبِن ُممَِرّ فَمَاَل: َحدَّثَِنً ُمْسِلُم ْبُن َه
  َوَسلََّم نَْحَوهُ".

 .ٕٕ٘-ٕٔ٘/ٔ( انظر: نواسخ المرآن، ابن الجوزي: ٔ)
 .5ٙ٘/ٖ(:صٖٓٔٔ، و)2ٙ٘/ٖ(:صٖٙٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٙ٘/ٖ(:ص2ٖٓٔفسٌر الطبري)( انظر: تٖ)
م فؤحل 1ٙ٘/ٖ(:صٖٔٔٔ، وانظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ٘/ٔ( انظر: نواسخ المرآن: ٗ) . ولفظه:" كان هذا لد ُحّرِ

 هللا ذلن له ، فلم ٌزل ثابتا حتى أمره هللا بمتالهم بعُد".
 .2ٙ٘/ٖ(:صٖ٘ٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٙ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .15ٕ/٘ح الؽٌب: ( مفاتب2)



ٌُْث ثَِمْفتُُموهُم {]البمرة:  [، أي: حٌث ادركتموهم فً الحل 5ٔٔوالثالث: لوله تعالى: } َواْلتُلُوهُْم َح
 .(ٔ)حرِم. لاله مماتلوال

ٌِْه َوَسلََّم َدَخَل َعاَم  ُ َعلَ ِ َصلَّى َّللاَّ الرابع: ولٌل أنها بحدٌث أنس رضً هللا عنه:" أَنَّ َرسُوَل َّللاَّ
ا نََزَعهُ َجاَء َرُجٌل فََماَل ِإنَّ اْبَن َخَطٍل ُمتَعَلٌِّك ِبؤَْستَاِر الْ  َكْعبَِة فَمَاَل اْلفَتْحِ َوَعلَى َرأِْسِه اْلِمْؽفَُر فَلَمَّ

 . لال ابن الجوزي: "وهذا باطل من وجهٌن:(ٕ)اْلتُلُوهُ"
أحدهما: أن المرآن ال ٌنسخ إال المرآن، ولو أجزنا نسخه بالسنة الحتجنا إلى أن نعتبر فً نمل 

 ذلن الناسخ ما اعتبرنا فً نمل المنسوخ، وطرٌك الرواٌة ال ٌثبت ثبوت المرآن.
 لد بٌن أنه إنما خص باإلباحة فً ساعة من نهار، والتخصٌص لٌس بنسخ، والثانً: أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص

 ألن النسخ ما رفع الحكم على الدوام كما كان ثبوت حكم المنسوخ على الدوام.
فالحدٌث دال على التخصٌص ال على النسخ، ثم إنما ٌكون النسخ مع تضاد اجتماع  

ٌن ما ادعوه ناسخا ومنسوخا وصح العمل بهما فٌكون لوله: الناسخ والمنسوخ، ولد أمكن الجمع ب
}فالتلوا المشركٌن حٌث وجدتموهم{ ولوله: }ولاتلوهم حتى ال تكون فتنة{ فً ؼٌر الحرم بدلٌل 
لوله: }وال تماتلوهم عند المسجد الحرام حتى ٌماتلوكم فٌه{ وكذلن لوله: }والتلوهم حٌث 

له عمب ذلن }وأخرجوهم من حٌث أخرجوكم{.ولوجاز ثمفتموهم{ أي: فً ؼٌر الحرم بدلٌل لو
لتلهم فً الحرم لم ٌحتج إلى ذكر اإلخراج، فمد بان مما أوضحنا إحكام اآلٌة وانتفى النسخ 

 .(ٖ)عنها"
 

وأكثِر  (ٗ)الثانً:أن هذه آٌةٌ ُمْحَكمةٌ ؛ وال ٌجوُز االبتداُء فً المتال فً الحرِم. وهو لوُل مجاهدٍ 
 .(٘)المفسرٌن

المرطبً:" وبه لال طاوس ، وهو الذي ٌمتضٌه نص اآلٌة، وإلٌه ذهب أبو حنٌفة لال   
 .(2)" (ٙ)وأصحابه
كما وٌدل علٌه ما روي فً الصحٌحٌن من حدٌث أبً هرٌرة رضً هللا عنه عن النبً  

ُ ٌَْوَم َخلََك السَّمَ  َم َّللاَّ ِ إَِلى ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال فً مكة:" فَإِنَّ َهذَا بَلٌَد َحرَّ َواِت َواأْلَْرَض َوُهَو َحَراٌم بُِحْرَمِة َّللاَّ
ٌَاَمِة َوإِنَّهُ لَْم ٌَِحلَّ اْلِمتَاُل فٌِِه أِلََحٍد لَْبِلً َولَْم ٌَِحلَّ ِلً إِالَّ َساَعةً ِمْن نََهاٍر فَ  ُهَو َحَراٌم بُِحْرَمِة ٌَْوِم اْلِم

ٌَاَمِة" ٌَْوِم اْلِم ِ إِلَى  َّللاَّ
(1). 

ٌُْث ثَِمْفتُُموهُْم{ ]البمرة :  الى:لوله تع   [، " أي: التلُوا الذٌَن ٌبدأُونَكم 5ٔٔ}َواْلتُلُوهُْم َح
 .(5)بالمتاِل من أهِل مكَّةَ حٌث وجدتُُّموهم"

                                                             

، وزاد ٕٕ٘/ٔ، وابن الجوزي فً  نواسخ المرآن: 11/ٕ( انظر: ذكره عن مماتل، الثعلبً فً تفسٌره: ٔ)
 .ٕٖٙ/ ٔ، وبنحوه رواه ابن أبً حاتم فً "تفسٌره" ٖٗٔ/ٔ، والطبرانً فً تفسٌره: ٕٕ٘/ٔالمسٌر: 

، وأبً ٕٔٓ/٘(:ص1ٙ2ٕبً)، والنسا2٘ٔ/ٗ(:ص5ٖٙٔ، والترمذي)٘٘ٙ/ٕ(:ص2ٗ5ٔ( صحٌح البخاري)ٕ)
 .ٓٙ/ٖ(:ص1ٕ٘ٙداود)
 .ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔ( نواسخ المرآن: ٖ)
 .1ٙ٘-2ٙ٘/ٖ(:ص1ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
، وفً مختصر عمدة الراسخ الورلة الرابعة، ولد أورد ٕٓٓ/ ٔ( واختاره ابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٘)

وعن مجاهد وابن أبً نجٌح، وعن طاإس  اإلحكام عن ابن عباس من طرٌك طاإس، ٕٙالنحاس فً ناسخه: 
عن مجاهد وطاإس. ولكن مكً بن أبً طالب  ٕٖٔأٌضا، كما ذكر اإلحكام مكً بن أبً طالب فً ناسخه: 

اختار نسخها، وعلل ذلن :"ألن لتال المشركٌن فرض الزم فً كل موضع، وسورة براءة نزلت بعد البمرة بمدة" 
 ظرٌة.ولد رأٌنا رد ابن الجوزي على هذه الن

 .2ٓٔ/ٔ( انظر: أحكام المرآن الن العربً: ٙ)
 .ٖٔ٘/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
، فً باب )باب فضل الحرم(، ومسلم فً ٕ٘٘/ٖ(:صٓٔ٘ٔ، والفتح)ٕ٘ٙ/ٕ(:ص2ٖ2ٔ( صحٌح البخاري)1)

 (. متفك علٌه.1ٖٖٙح: ٗ/5ٓٔصحٌحه )
 .ٖٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبرانً: 5)



 .(ٔ) لال الطبري: أي:" التلوهم فً أي مكان تمكنتم من لتلهم ، وأبصرتم مماتلهم"  
 .(ٕ)مابلتهم وتمكنتم من لتلهم"لال الثعلبً: أي:" والتلوهم حٌث أبصرتم م 
 .(ٖ)لال الزجاج: أي: "ال تمتنعوا من لتلهم فً الحرم وؼٌره." 

 :  (٘)، ومنه لول حسان(ٗ)و} ثَِمْفتُُموهُْم{، أي: "وجدتموهم"  
 فإما ٌثمفن بنً لإي           جذٌمة إن لتلهم دواء

 .(ٙ)والبصر باألمور ولٌل نسخت اآلٌة األولى بهذه اآلٌة ، وأصل الثمافة الحذق  
لال صاحب الكشاؾ: " و)الثمؾ(: وجود على وجه األخذ والؽلبة. ومنه : رجل ثمؾ،   

 :  (2)سرٌع األخذ أللرانه. لال
ٌَْس إلَى ُخلُوِد" ا تَثَْمفُونِى فَاْلتُلُونِى         فََمْن أثْمَْؾ فَلَ فَإمَّ
(1) 

 .(5)اه، ومصدره: الثمؾ"ولال اللٌث: "ثمفنا فبلنا فً موضع كذا، أي أخذن  
 ، واحتج بموله تعالى(ٓٔ)ولال ابن درٌد: "ثمفت الشًء: حذلته، وثمفته: إذا ظفرت به"   

ا تَثْمَفَنَُّهْم فًِ اْلَحْرِب{ ]األنفال :   [.2٘}فَإِمَّ
 .(ٔٔ)ونحو هذا لال ابن لتٌبة: "تظفر بهم"   
 .(ٕٔ)ولال الزجاج:"تصادفنهم"  
 .(ٖٔ)ال مماتل: "فإن أدركتهم فً المتال وأسرتهم"وأصله اإلدران بسرعة، ل  
ٌُْث أَْخَرُجوكُْم { ]البمرة :    [، أي: "أخرجوهم من 5ٔٔلوله تعالى:}َوأَْخِرُجوهُْم ِمْن َح

 .(ٗٔ)دٌارهم كما أخرجوكم من دٌاركم"
لال الصابونً: " أي شّردوهم من أوطانهم وأخرجوهم منها كما أخرجوكم من   
[، " أي فتنة المإمن عن دٌنه أشدُّ من 5ٔٔتعالى : }َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلمَتِْل{]البمرة:لوله   

 .(ٙٔ)لتله"
 .(ٔ)لال الزجاج:" أي: فكفرهم فً هذه األمكنة أشد من المتل"  

                                                             

 .ٗٙ٘/ٖ(انظر:  تفسٌر الطبري: ٔ)
 .11/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٖٕٙ/ٔ( معانً المرآن: ٖ)
 .5ٗٗ/ٔ( انظر: تفسٌر البماعً: ٗ)
ورد البٌت فً لصٌدة مطولة ٌمدح حسان بن ثابت رسول هللا صلّى هللا علٌه وسلّم فٌها، وذلن لبل فتح مكة (٘)

 :سبلمه، فٌمولوٌهجو أبا سفٌان بن حرب، وكان لد هجا النبً صّلى هللا علٌه وسلّم لبل إ
 جذٌمة إّن لتلهم شفاء         فإّما تثمفّن بنو لإيّ 

وبنو لإي: ٌرجع نسبهم إلى لإي بن ؼالب بن فهر من لرٌش من عدنان، من سلسلة النسب النبوي، كنٌته أبو 
 . والطبري:٘ٙٔ/ ٔٔكعب، كان التمدم فً لرٌش لبنٌه وبنً بنٌه، وهم بطون كثٌرة. )انظر: جمهرة األنساب: 

( . وجذٌمة: ٌرجع نسبهم إلى جذٌمة بن مالن بن نصر، من بنً أسد بن خزٌمة، ٕٕ٘/ ٘. واألعبلم: 1ٙٔ/ ٕ
. ٕٙٔ/ ٔ. واللباب 1٘وفً بنٌه ٌمول النابؽة الذبٌانً: )بنو جذٌمة حً صدق سادة(. )انظر: سبابن الذهب 

 (.ٗٔٔ/ ٕٓواألعبلم: 
 .ٖٕٔ/ٔ( انظر: تفسٌر النسفً: ٙ)
و ذي الكلب الهذلً، وهو عمرو بن العجبلن بن عامر ٌنتهً نسبه إلى هذٌل، شاعر ممدام ( البٌت لعمر2)

 (.ٗٔٔ/ ٖمؽوار، انظر البٌت فً دٌوان الهذلٌٌن: )
 .ٖٕٙ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)
 مختصرا. 1ٖٔ/٘، والنص فً كتاب العٌن)ثمؾ(:15ٗ/ٔ( تهذٌب اللؽة)ثمؾ(: 5)
 .15ٗ/ٔاللؽة)ثمؾ(: ، وتهذٌب 5ٕٗ/ٔ( جمهرة اللؽة: )ثمؾ(:ٓٔ)
 .25ٔ( تفسٌر ؼرٌب المرآن: ٔٔ)
 .ٕٓٗ/ٕ( معانً المرآن وإعرابه: ٕٔ)
 .ٖٕٔ( تفسٌر مماتل: ٖٔ)
 .ٖٕٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘ٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙٔ)



لال الثعلبً:" ٌعنً وشركهم باهلل عّز وجّل أعظم من لتلكم إٌاهم فً الحرم والحرم  
 .(ٕ)اإلحرام"
لال الطبري:أي:" وابتبلء المإمن فً دٌنه حتى ٌرجَع عنه فٌصٌر مشركا باهلل من بعد  

إسبلمه ، أشدُّ علٌه وأضرُّ من أن ٌُمتل ممًٌما على دٌنه متمسكا علٌه ، ُمحمًّا فٌه"
(ٖ). 

، (ٙ)، والربٌع(٘)، وروي عن مجاهد(ٗ)لال لتادة :"ٌمول : الشرن أشدُّ من المتل"  
 ، مثل ذلن.(1)وابن زٌد، (2)والضحان
لال ابن عثٌمٌن:" )الفتنة(: هً صّد الناس عن دٌنهم، كما لال تعالى: }إن الذٌن فتنوا  

[ ؛ فصد الناس عن دٌنهم فتنة ٓٔالمإمنٌن والمإمنات ثم لم ٌتوبوا فلهم عذاب جهنم{ ]البروج: 
ن الفتنة تمطعهم من الدنٌا، أشد من لتلهم؛ ألن لتلهم ؼاٌة ما فٌه أن نمطعهم من ملذات الدنٌا؛ لك

[ ٔٔواآلخرة، كما لال تعالى: }وإن أصابته فتنة انملب على وجهه خسر الدنٌا واآلخرة{ ]الحج: 
"(5). 

[  على 5ٔٔواختلؾ فً لوله تعالى: لوله تعالى : }َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلمَتِْل{]البمرة:  
 :(ٓٔ)الوال

وكم علٌها وراموا رجوعكم بها إلى الكفر أشد من المتل. وهذا أحدها: أن المراد: الفتنة التً حمل
 .(ٙٔ)، واختاره الطبري(٘ٔ)، وابن زٌد(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)لول لتادة

 الثانً:أن المعنى: شركهم باهلل وكفرهم به أعظم جرما وأشد من المتل الذي عٌروكم به. 
ة نزلت فً شؤن عمرو بن الحضرمً حٌن لتله لال المرطبً: "وهذا دلٌل على أن اآلٌ  

فً آخر ٌوم من رجب الشهر الحرام ، حسب ما هو مذكور فً  (2ٔ)والد بن عبدهللا التمٌمً
 .(1ٔ)عبدهللا بن جحش ، على ما ٌؤتً بٌانه ، لاله الطبري وؼٌره

تشدٌد األمر علٌهم الثالث: أن)الفتنة(: إلدام الكفار على الكفر، وعلى تخوٌؾ المإمنٌن، وعلى 
 .(ٕٓ)، وأبو حٌان(5ٔ)حتى أخرجوهم من أهلٌهم ودٌارهم. ذكره الرازي

 .(ٕ)، وأبو حٌان(ٔ)الرابع: أنها العذاب الدابم فً اآلخرة الذي ٌلزمهم بسبب كفرهم، ذكره الرازي

                                                                                                                                                                               

 . ٕٗٙ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
 .ٕٗٙ/ٖانظر: التفسٌر البسٌط: . ونمله الواحدي بتمامه، 11/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .٘ٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٙٙ٘-٘ٙ٘/ٖ(:ص 55ٖٓ(، و)51ٖٓ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 .٘ٙ٘/ٖ(:ص 52ٖٓ(، و)5ٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٙ٘(:صٖٓٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٙٙ٘/ٖ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٙٙ٘/ٖ(:صٖٗٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .22ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .ٖٔ٘/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 11/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .ٙٙ٘-٘ٙ٘/ٖ(:ص 55ٖٓ(، و)51ٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
، والبحر ٙٓٔ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للنحاس: ٘ٙ٘/ٖ(:ص 52ٖٓ(، و)5ٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)

 .ٙٙ/ٕالمحٌط ألبً حٌان: 
 .ٙٙ٘(:صٖٓٓٔتفسٌر الطبري)( انظر: ٖٔ)
 .ٙٙ٘/ٖ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٙٙ٘/ٖ(:صٖٗٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .٘ٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙٔ)
( هو أول لتل لتٌبل باالسبلم من المشركٌن، شهد بدرا، وفٌه نزلت: }ٌَْسؤَلُونََن َعِن الشَّْهِر اْلَحَراِم لِتَاٍل فٌِِه{ 2ٔ)

 .٘ٔ/ٔٔ، واالستٌعاب بهامش اإلصابة:5ٖٕ/ٓٔ[، مات فً أول خبلفة عمر. انظر: اإلصابة: 2ٕٔ]البمرة : 
 .ٖٓ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: 1ٔ)
 .5ٕٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: 5ٔ)
 .ٙٙ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٕٓ)



الخامس: أنها صد المإمنٌن عن المسجد الحرام، وهتكهم لحرمات هللا، وذلن أشد من لتلهم فٌه؛ 
 .(ٗ)، وأبو حٌان(ٖ)،  ذكره الرازي-عز وجل-ألنه منع للعباد من العبودٌة الحمة هلل

 .(٘)السادس: أن)الفتنة( هاهنا: العذاب، وكانوا ٌعذبون من أسلم. لاله الكسابً
، وال (ٙ)والراجح هو المول األول، بؤن )الفتنة(: ٌعنً الشرن، وهو لول عامة المفسرٌن 

د عن السلؾ فً معنى الفتنة فً اآلٌة، إذ كل هذه األلوال من باب ٌعارض هذا اإلجماع ما ور
التفسٌر بالمثال والبلزم فهو من باب اختبلؾ التنوع الذي ال ٌخرق اإلجماع والمراد بالفتنة فً 
اآلٌة فتنة العبد فً دٌنه على عمومها بؤي صورة ولعت، وذلن أشد من لتله بكل حال. وهللا 

 أعلم.

 . (1)االبتبلُء واالختبار" (2)ل }الفتنة{لال الطبري: "أص  
لال الحافظ ابن حجر: " وأصل الفتنة االختبار، ثم استعملت فٌما أخرجه االختبار إلى   

 . (5)المكروه: فتارة فً الكفر كموله: }َواْلِفتْنَةُ أََشدُّ ِمَن اْلمَتِْل{"
على اعتماده الذي تمّكن من عمله لال الماسمً: ". إذ ال ببلء على اإِلْنَساْن أشد من إٌذابه   

 .(ٓٔ)ونفسه"
ًَ الكفُر فتنةً ؛ ألنه ٌإدي إلى الهبلن كما أن الفتنةَ تإدي إلى    لال الطبرانً: " وسُّمِ

 .(ٔٔ)الهبلِن"
[، " أي ال 5ٔٔلوله تعالى: }َواَل تَُماتِلُوهُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ٌُمَاتِلُوكُْم{ ]البمرة :   
 .(ٕٔ)بدءوهم بالمتال فً الحرم حتى ٌبدءوا هم بمتالكم فٌه"ت
 .(ٖٔ)لال ابن عثٌمٌن:أي" ال تماتلوهم فً مكة، إال أن ٌَْبَدإوكم بالمتال فٌه"  
لال ابن كثٌر: "فلكم حٌنبذ لتالهم ولتلهم دفعا للمتال، كما باٌع النبً ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه ٌوم   

ا تؤلبت علٌه بطوُن لرٌش ومن واالهم من أحٌاء ثمٌؾ الحدٌبٌة تحت الشجرة على ا لمتال ، لَمَّ
ٌِْدٌَكُْم َعْنُهْم  ٌِْدٌَُهْم َعْنكُْم َوأَ واألحابٌش عامبذ ، ثم كؾ هللا المتال بٌنهم فمال : } َوهَُو الَِّذي َكؾَّ أَ

ٌِْهْم { ]الفتح :  ولال : } َولَْوال ِرَجاٌل ُمْإِمنُوَن َونَِساٌء  [ ، ،ٕٗبِبَْطِن َمكَّةَ ِمْن بَْعِد أَْن أَْظفََركُْم َعلَ

                                                                                                                                                                               

 .5ٕٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
 .ٙٙ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)
 .5ٕٓ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب: ٖ)
 .ٙٙ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٗ)
 .ٙٙ/ٕ، و البحر المحٌط: 11/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:٘)
، تفسٌر ٙٓٔ/ٔ، معانً المرآن للنحاس: ٕٗٙ/ٔ، معانً المرآن للزجاج: ٘ٙ٘/ٖ(انظر: جامع البٌان للطبري: ٙ)

، زاد المسٌر 5ٓٔ/ٔالبن العربً:  ، أحكام المرآنٕٗٙ/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: 2ٙؼرٌب المرآن البن لتٌبة: 
، ٔٓٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 1ٖٕ-1ٕٕ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٕٓٓ/ٔالبن الجوزي: 

، أحكام المرآن إللكٌا الهراس: ٖ٘٘/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: ٖٔ٘/ٕالجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 
، ولد حكى اإلجماع علٌه 11/ٕر اإلجماع الثعلبً فً تفسٌره: . وذك2ٙ/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: ٕٕٔ/ٔ

إذ لال: "ٌعنً بالفتنة الكفر فً لول الجمٌع، وإنما سمً الكفر فتنة ألنه  ٕٔ٘/ٔالماوردي فً النكت والعٌون: 
 .ٕٕٗ، اإلجماع فً التفسٌر للخضٌري: 1ٖٕ/ٌٔإدي إلى الهبلن كالفتنة". وانظر: فتح المدٌر للشوكانً: 

ٌمول النسفً: "ولٌل : الفتنة عذاب اآلخرة. ولٌل : المحنة والببلء الذي ٌنزل باإلنسان فٌعذب به أشد علٌه ( 2)
من المتل. ولٌل لحكٌم : ما أشد من الموت؟ لال : الذي ٌتمنى فٌه الموت. فمد جعل اإلخراج من الوطن من الفتن 

 (.1ٓٔ/ٔالتً ٌتمنى عندها الموت".)تفسٌر النسفً: 
، 2ٕٗ/ٗ، معجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: ٙٓٔ/ٔ، وانظر: معانً المرآن للنحاس: ٘ٙ٘/ٌٖر اطبري: ( تفس1)

 .  ٙٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان ٘ٙ٘/ٖو:  ٗٗٗ/ٕ، جامع البٌان للطبري: 2ٕ٘ٔ/ٙالصحاح للجوهري: 
 .ٖٔ٘/ٔٔ( الفتح: 5)
 .ٔ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٔٔ)
 .ٕٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٕٔ)
 .]بتصرؾ بسٌط[.22ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖٔ)



ُ فًِ َرْحمَ  ٌِْر ِعْلٍم ِلٌُْدِخَل َّللاَّ ةٌ بِؽَ تِِه َمْن ٌََشاُء َلْو ُمْإِمنَاٌت لَْم تَْعلَُموهُْم أَْن تََطبُوهُْم فَتُِصٌبَكُْم ِمْنُهْم َمَعرَّ
 .(ٔ)["ٕ٘بًا أَِلًٌما { ]الفتح : تََزٌَّلُوا لَعَذَّْبنَا الَِّذٌَن َكفَُروا ِمْنُهْم َعذَا

[، أي "إن لاتلوكم عند المسجد الحرام 5ٔٔ}فَإِْن لَاتَلُوكُْم فَاْلتُلُوهُْم{ ]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(ٕ)فالتلوهم"

 . (ٖ)لال البٌضاوي:أي:" فبل تبالوا بمتالهم ثم فإنهم الذٌن هتكوا حرمته"  
تعالى: } فَاْلتُلُوهُْم{؛ ألن مماتلتهم إٌاكم عند المسجد لال ابن عثٌمٌن:"وتؤمل كٌؾ لال   

 .(ٗ)الحرام توجب لتلهم على كل حال"
لال الصابونً:" أي إِن بدءوكم بالمتال، فلكم حٌنبٍذ لتالهم ألنهم انتهكوا حرمته والبادي   

 .(٘)بالشر أظلم"
 :(ٙ)[، على وجهٌن5ٔٔفَاْلتُلُوهُْم{ ]البمرة : }فَإِْن لَاتَلُوكُْم  ولد اختلؾ فً لراءة تعالى:  

أحدهما: }َوال تُماتِلُوهُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحراِم َحتَّى ٌُماتِلُوُكْم فٌِِه فَإِْن لاتَلُوكُْم{، جمٌعها باأللؾ. لرأ 
 بها ابن كثٌر ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر.

المشركٌن بالمتال عند المسجد الحرام ، حتى  -أٌها المإمنون  -والمعنى: "وال تبتدبوا   
ٌبدأوكم به ، فإن بدأوكم به هنان عند المسجد الحَرام فً الحرم ، فالتلوهم ، فإن هللا جعل ثَواب 

 .(2)الكافرٌن على كفرهم وأعمالهم السٌبة ، المتُل فً الدنٌا ، والخزي الطوٌل فً اآلخرة"
حراَم حتى ٌَْمتلوكم فٌه فإن لَتلوكم فالتلوهم{، كلها بؽٌر ألؾ. الثانً: }وال تَْمتلوهم عند المسجد ال
 وهً لراءة حمزة والكسابً.

 .(1)والمعنى : "وال تبدأوهم بمتل حتى ٌبدأوكم به"  
 .(5)ولوله }فالتلوهم{ فً نفس اآلٌة فإن هذه وحدها بؽٌر ألؾ باتفاق منهم 
بعض؛ ألن العرب تمول: لتلنا لال الواحدي:" وجاز ذلن، وإن ولع المتل ببعض دون  

 .(ٓٔ)بنً تمٌم، وإنما لتلوا بعضهم"

لال حمزة الزٌات: "للت لؤلعمش : أرأٌت لراءتن : }وال تَمتلوهم عند المسجد الحرام   
حتى ٌَمتلوكم فٌه فإن لَتلوكم فالتلوهم كذلن َجزاُء الكافرٌن فإن انتهوا فإن هللا ؼفوٌر َرحٌم{، إذا 

م ؟ لال : إن العرب إذا لُتل منهم رجل لالوا : " لُتلنا " ، وإذا ُضرب منهم لَتلوهم كٌؾ ٌمتلونه
 .(ٔٔ)رجل لالوا : " ضربنا "

ألن هللا تعالى ذكره لم ٌؤمر نبٌَّه صلى هللا  والمراءة األولى هً األلرب إلى الصواب، "  
ا منهم لتٌبل بعد ما علٌه وسلم وأصحابه فً حاٍل إذا لاتلهم المشركون باالستسبلم لهم حتى ٌَمتلو

أذن لَهُ ولهم بمتالهم ، فتكوَن المراءة باإلذن بمتلهم بعد أن ٌَمتلوا منهم ، أولى من المراءة بما 
اخترنا. وإذا كان ذلن كذلن ، فمعلوٌم أنه لد كان تعالى ذكره أِذن لهم بمتالهم إذا كان ابتداء المتال 

ن ٌمتلوا منهم لتٌبل، ولد نسخ هللا تعالى ذكره هذه من المشركٌن لَبل أن ٌمتلوا منهم لتٌبل وبعد أ

                                                             

 .ٕ٘٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔ)
 .22ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 
 .22ٕ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .1ٕٔ/ٔ، وتفسٌر البٌضاوي:ٙٙ٘/ٖ، وتفسٌر الطبري: 1ٓٔ-25ٔ( انظر:السبعة فً المراءات: ٙ)
 .ٙٙ٘/ٖ(تفسٌر الطبري: 2)
 .ٙٙ٘/ٖ(تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٓٔ( انظر: السبعة : 5)
 .ٕٙٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٓٔ)
 .1ٙ٘/ٖ(:ص 5ٖٓٔ( تفسٌر الطبري)ٔٔ)



ٌُْث َوَجْدتُُموهُْم{ ]سورة  اآلٌة بموله :}ولاتلوهم حتى ال تكون فتنة{، ولوله:}فَاْلتُلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َح
 .(ٔ)[ ونحو ذلن من اآلٌات"٘التوبة : 

ي: هذا الحكم جزاء كل من كفر [، "أ5ٔٔلوله تعالى: }َكذَِلَن َجَزاُء اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة :   
 .(ٕ)باهلل"
جزاء  -وهو لتل من لاتل عند المسجد الحرام  -لال ابن عثٌمٌن:أي: "مثَل هذا الجزاء   

 .(ٖ)الكافرٌن؛ أي عموبتهم التً ٌكافَإون بها"
 الفوابد:
ثمفتموهم {؛ من فوابد اآلٌة: وجوب لتال الكفار أٌنما وِجدوا؛ لموله تعالى: } والتلوهم حٌث  - ٔ

ووجوب لتالهم أٌنما وجدوا ٌستلزم وجوب لتالهم فً أي زمان؛ ألن عموم المكان ٌستلزم عموم 
الزمان؛ وٌستثنى من ذلن المتال فً األشهر الحرم: فإنه ال لتال فٌها؛ لموله تعالى: } ٌسؤلونن 

ثناء، وأن تحرٌم عن الشهر الحرام لتال فٌه لل لتال فٌه كبٌر {؛ ولال بعض أهل العلم: ال است
 المتال فً األشهر الحرم منسوخ؛ لكن لوجوب لتالهم شروط؛ من أهمها المدرة على ذلن.

كما أخرجونا؛ المعاملة بالمثل؛ لموله تعالى: } وأخرجوهم  ومنها: أن نخرج هإالء الكفار، - ٕ
نخٌلنا لطعنا نخٌلهم من حٌث أخرجوكم {؛ ولهذا لال العلماء: إذا مثّلوا بنا مثّلنا بهم؛ وإذا لطعوا 

 مثبلً بمثل سواًء بسواء.
ومنها: اإلشارة إلى أن المسلمٌن أحك الناس بؤرض هللا؛ لموله تعالى: } وأخرجوهم من حٌث  - ٖ

أخرجوكم {، ولال تعالى: }ولمد كتبنا فً الزبور من بعد الذكر أن األرض ٌرثها عبادي 
ً لموم عابدٌن{ ]األ [ ، ولال موسى لمومه: ٙٓٔ، ٘ٓٔنبٌاء: الصالحون * إن فً هذا لببلؼا

}استعٌنوا باهلل واصبروا إن األرض هلل ٌورثها من ٌشاء من عباده والعالبة للمتمٌن{ ]األعراؾ: 
ٕٔ1. ] 

 ومنها: أن الفتنة بالكفر، والصد عن سبٌل هللا أعظم من المتل. - ٗ
دٌار؛ ألن استعمار األفكار فٌتفرع على هذه الفابدة: أن استعمار األفكار أعظم من استعمار ال

فتنة؛ واستعمار الدٌار ألصى ما فٌها إما المتل، أو سلب الخٌرات، أو االلتصاد، أو ما أشبه ذلن؛ 
 فالفتنة أشد؛ ألنها هً المتل الحمٌمً الذي به خسارة الدٌن، والدنٌا، واآلخرة.

عند المسجد الحرام حتى  ومنها: تعظٌم حرمة المسجد الحرام؛ لموله تعالى: } وال تماتلوهم - ٘
 ٌماتلوكم فٌه {.

ومنها: جواز المتال عند المسجد الحرام إذا بدأَنا بذلن أهله؛ لموله تعالى: } حتى ٌماتلوكم فٌه  - ٙ
صلى هللا علٌه -: "فإن أحد ترخص بمتال رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص-{؛ وال ٌعارض هذا لول رسول هللا 

؛ الممنوع هو ابتداء المتال لندخل مكة؛ فهذا (ٔ)ن لرسوله ولم ٌؤذن لكم"فمولوا: إن هللا أذ -وسلم
 حرام، وال ٌجوز مهما كان األمر؛ وأما إذا لاتلونا فً مكة فإننا نماتلهم من باب المدافعة.

ومن فوابد اآلٌة: المبالؽة فً لتال األعداء إذا لاتلونا فً المسجد الحرام؛ لموله تعالى: } فإن  - 2
 فالتلوهم {. لاتلوكم
ومنها: وجوب مماتلة الكفار حتى ال تكون فتنة، وٌكون الدٌن هلل؛ ولتال الكفار فً األصل  - 1

 :-وذلن فً أربعة مواضع  -فرض كفاٌة؛ ولد ٌكون مستحباً؛ ولد ٌكون فرض عٌن 
الموضع األول: إذا حضر صؾ المتال فإنه ٌكون فرض عٌن؛ وال ٌجوز أن ٌنصرؾ؛ لموله 

ً فبل تولوهم األدبار * ومن ٌولهم ٌومبذ تعالى: }ٌ ا أٌها الذٌن آمنوا إذا لمٌتم الذٌن كفروا زحفا
ً لمتال أو متحٌزاً إلى فبة فمد باء بؽضب من هللا ومؤواه جهنم وببس المصٌر{  دبره إال متحرفا

 [ .ٙٔ، ٘ٔ]األنفال: 

                                                             

 . 5ٙ٘-1ٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 . ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .22ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)

 (، مناسن الحج.12ٕٙسنن النسابً) (ٔ)



لحصار عن البلد؛ وألنه ٌشبه الموضع الثانً: إذا حصر بلده العدو فإنه ٌتعٌن المتال من أجل فّن ا
 من حضر صؾ المتال.

الموضع الثالث: إذا احتٌج إلٌه؛ إذا كان هذا الرجل ٌحتاج الناس إلٌه إّما لرأٌه، أو لموته، أو ألّي 
 عمل ٌكون؛ فإنه ٌتعٌن علٌه.

الموضع الرابع: إذا استنفر اإلمام الناس وجب علٌهم أن ٌخرجوا، وال ٌتخلؾ أحد؛ لموله تعالى: 
}ٌا أٌها الذٌن آمنوا ما لكم إذا لٌل لكم انفروا فً سبٌل هللا اثاللتم إلى األرض أرضٌتم بالحٌاة 

ً وٌستبدل لوماً  1ٖالدنٌا من اآلخرة...{ ]التوبة:  ً ألٌما إلى لوله تعالى: }إال تنفروا ٌعذبكم عذابا
 [ اآلٌة.5ٖؼٌركم...{ ]التوبة: 

علم أن الفرض سواء للنا فرض عٌن، أو فرض وما سوى هذه المواضع فهو فرض كفاٌة؛ وا
كفاٌة ال ٌكون فرضاً إال إذا كان هنان لدرة؛ أما مع عدم المدرة فبل فرض ؛ لعموم األدلة الدالة 
على أن هللا ال ٌكلؾ نفساً إال وسعها، ولموله تعالى: }لٌس على الضعفاء وال على المرضى وال 

[ ؛ فإذا كنا ال نستطٌع 5ٔحوا هلل ورسوله{ ]التوبة: على الذٌن ال ٌجدون ما ٌنفمون حرج إذا نص
أن نماتل هإالء لم ٌجب علٌنا؛ وإال ألثَّْمنا جمٌع الناس مع عدم المدرة؛ ولكنه مع ذلن ٌجب أن 
ٌكون عندنا العزم على أننا إذا لدرنا فسنماتل؛ ولهذا لٌدها هللا عز وجل بموله تعالى: }إذا نصحوا 

[ ؛ لٌس على هإالء الثبلثة حرج بشرط أن ٌنصحوا هلل ورسوله؛ فؤما 5ٔهلل ورسوله{ ]التوبة: 
 .-حتى وإن وجدت األعذار فً حمهم  -مع عدم النصح هلل ورسوله، فعلٌهم الحرج 

كؽٌره من  -فالحاصل أننا نمول إن المتال فرض كفاٌة؛ وٌتعٌن فً مواضع؛ وهذا الفرض 
 ٌجب؛ لكن ٌجب أن ٌكون العزم معموداً من شرطه المدرة ؛ أما مع العجز فبل -المفروضات 

من مات ولم ٌؽز، ولم ٌحدث »على أنه إذا حصلت الموة جاهدنا فً سبٌل هللا؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 . (ٕ)«به نفسه، مات على شعبة من النفاق

؛ والجزاء ومن فوابد اآلٌة: إثبات العدل هلل عز وجل؛ لموله تعالى: } كذلن جزاء الكافرٌن { - 5
 من جنس العمل.

 المرآن
َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم )  [1ٕٔ({ ]البمرة : 1ٕٔ}فَِإِن اْنتََهْوا فَِإن  ّللا 

 التفسٌر:
فإن تركوا ما هم فٌه من الكفر ولتالكم عند المسجد الحرام، ودخلوا فً اإلٌمان، فإن هللا ؼفور 

 لعباده، رحٌم بهم.
 .(ٔ)[؛ أي فإن انتهوا عن "المتال والكفِر"5ٕٔانتََهْواْ{]البمرة:لوله تعالى: } فَإِِن   
 .(ٕ)لال الواحدي: "أي: عن الكفر"  
 .(ٖ)لال الزمخشري:أي:" عن الشرن والمتال"  
لال الطبري: اي:" فإن انتهى الكافرون الذٌن ٌماتلونكم عن لتالكم وكفرهم باهلل ، فتركوا   

 .(ٗ)ذلن وتابوا"
 (.٘)" فإن تَركُوا المتال فً الحرم، وأنابوا إلى اإلسبلم والتوبة" لال ابن كثٌر:  

 .(ٙ)وعن مجاهد : "فإن تابوا "  
 .(2)ولال مماتل: "عن لتالكم وأسلموا" 

                                                             
 .5ٔٓٔ[ 1٘ٔ] 5ٖٔٗذم من مات ولم ٌؽز...، حدٌث رلم  2ٗ، كتاب اإلمارة، باب 5ٔٓٔأخرجه مسلم ص (ٕ)
 .ٖ٘ٔ/ٔ، وانظر: تفسٌر الطبرانً: 1ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٔ)
 .2ٕٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: ٕ)
 .ٖٕٙ/ٔ( الكشاؾ: ٖ)
 .5ٙ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕ٘٘/ٔفسٌر ابن كثٌر: ( ت٘)
 .2ٕٖ:ٔ(:ص2ٖٔٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)5ٙ٘/ٖ(:ص ٕٖٔٔ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٕٖ/ٔ(:ص2ٖٓٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)2)



 .(ٔ)لال الصابونً:" أي: فإن انتهوا عن الشرن وأسلموا فكفّوا عنهم"  
 :(ٕ)[؛ وجهان من التفسٌر5ٕٔانتََهْواْ{]البمرة:وٌحتمل لوله تعالى: لوله تعالى: } فَإِِن   

أحدهما: أي كفوا عن لتالكم. وٌكون المراد بموله تعالى: }فإن هللا ؼفور رحٌم{: طلب مؽفرة 
 المسلمٌن لهم بالكؾ عنهم.

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم  والثانً: أن المراد: كفوا عن لتالكم، وعن كفرهم. وٌكون المراد بمول: }فَإِنَّ َّللاَّ
 [ .1ٖ:أن هللا ؼفر لهم؛ لموله تعالى: }لل للذٌن كفروا إن ٌنتهوا ٌؽفر لهم ما لد سلؾ{ ]األنفال: {

َ َؼفُوٌر َرِحٌٌم { ]البمرة :  لوله تعالى:   [، أي:"فإن هللا ٌؽفر لهم ما سبك، فهو 5ٕٔ}فَإِنَّ َّللاَّ
 .(ٖ)رحٌم بعباده"
 .(ٗ)لال مماتل:" ٌؽفر ما كان فً شركهم إذا أسلموا" 

 .(٘)لال البٌضاوي: أي:" ٌؽفر لهم ما لد سلؾ"  
 .(ٙ)لال الصابونً: أي:" فإِن هللا ٌؽفر لمن تاب وأناب"  
لال الطبري:"} َؼفُوٌر{ لذنوب من آمن منهم وتاب من شركه ، وأناب إلى هللا من   

إعطابه ما معاصٌه التً سلفت منه وأٌامه التً َمضت ، } َرِحٌٌم{ به فً آخرته بفضله علٌه ، و
 .(2)ٌعطى أهل طاعته من الثواب بإنابته إلى محبته من معصٌته"

لال الطبرانً: أي:  "فإن هللاَ }َؼفُوٌر{ ِلما مَضى من َجْهِلهم وِلما سلََؾ من كُفِرهم،   
ٌم{ بهم بعد تَوبَتِهم وإسبلِمهم" ٌْ و}َرِح
(1). 

مسلمٌن فً حرم هللا ، فإنه تعالى لال ابن كثٌر:أي:" ٌؽفر ذنوبهم ، ولو كانوا لد لتلوا ال  
 .(5)ال ٌتعاَظُمه ذَْنب أْن ٌؽفره لمن تاب مْنه إلٌه "

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: تمام عدل هللا سبحانه وتعالى، حٌث جعل أحكامه، وعموبته مبنٌة على  - ٔ

 عدوان من ٌستحك هذه العموبة فمال تعالى: } فإن انتهوا فإن هللا ؼفور رحٌم {.
ومنها: وجوب الكؾ عن الكفار إذا انتهوا عما هم علٌه من الكفر؛ فبل ٌإاخذون بما حصل  - ٕ

منهم حال كفرهم؛ وٌإٌد هذا لوله تعالى: }لل للذٌن كفروا إن ٌنتهوا ٌؽفر لهم ما لد سلؾ{ 
 [ .1ٖ]األنفال: 

، و « رالؽفو»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا، وما تضمناه من صفة، أو حكم؛ وهما  - ٖ
 « .الرحٌم»
ومنها: أخذ األحكام الشرعٌة مما تمتضٌه األسماء الحسنى؛ ولها نظابر؛ منها لوله تعالى فً  - ٗ

 [.ٖٗالمحاربٌن: }إال الذٌن تابوا من لبل أن تمدروا علٌهم فاعلموا أن هللا ؼفور رحٌم{ ]المابدة: 
 

 المرآن
ِ فَِإِن اْنتََهْوا فاََل عُْدَواَن إِال  َعلَى الظ اِلِمٌَن )}َولَاتِلُوهُْم َحت ى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ َوٌَ  ٌُن ّلِِل  ({ 1ٖٔكُوَن الّدِ

 [1ٖٔ]البمرة : 
 التفسٌر:

                                                             

 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٖٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .5ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖ)
 .2ٕٖ/ٔ(:ص2ٖٔٔ( أخرجه ابن ابً حاتم)ٗ)
 .1ٕٔ/ٔر البٌضاوي: ( تفسٌ٘)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .5ٙ٘/ٖ(تفسٌر الطبري: 2)
 .ٖ٘ٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 1)
 .ٕ٘٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 5)



فً لتال المشركٌن المعتدٌن، حتى ال تكون فتنة للمسلمٌن عن دٌنهم  -أٌها المإمنون -واستمروا
معه ؼٌره. فإن كفُّوا عن الكفر والمتال فكُفُّوا وال شرن باهلل، وٌبمى الدٌن هلل وحده خالًصا ال ٌُْعبَد 

 عنهم؛ فالعموبة ال تكون إال على المستمرٌن على كفرهم وعدوانهم.
[، أي:" ولاتلوا المشركٌن الذٌن 5ٖٔ}َولَاتِلُوهُْم َحتَّى اَل تَكُوَن فِتْنَةٌ{]البمرة :  لوله تعالى:  

 .(ٔ) ٌماتلونكم، حتى ال ٌكون شرٌن باهلل
 . (ٕ)لمرطبً: " أي: كفر، فجعل الؽاٌة عدم الكفر، وهذا ظاهر"لال ا  
لال الطبري: أي:" : ولاتلوا المشركٌن الذٌن ٌماتلونكم حتى ال تكون فتنة ٌعنً : حتى ال   

ٌكون شرٌن باهلل ، وحتى ال ٌُعبد دونه أحٌد ، وتضمحلَّ عبادة األوثان واآللهة واألنداد ، وتكوَن 
 .(ٖ)وحده دون ؼٌره من األصنام واألوثان"العبادة والطاعة هلل 

لال الصابونً: "أي لاتلوا المحاربٌن حتى تكسروا شوكتهم وال ٌبمى شرن على وجه   
 .(ٗ)األرض"

، (1)، والسدي(2)، ومجاهد(ٙ)، وروي عن ابن عباس(٘)لال لتادة : "حتى ال ٌكون شرن"  
 ، نحو ذلن.(ٓٔ)،  وابن زٌد(5)والربٌع
ٌعنً لاتلوهم حتّى ٌسلموا فلٌس ٌمبل من المشرن الوثنً جزٌة وال لال الثعلبً:"  

ٌرضى منه إاّل باإلسبلم ولٌسوا كؤهل الكتاب بالذٌن ٌإخذ منهم الجزٌة والحكمة فٌه على ما لال 
المفضل بن سلمة إن مع أهل الكتاب كتبا منزلة فٌها الحّك وإن كانوا لد حرفوها فؤمهلهم هللا 

تب من المتل ]وأهواء[ صؽارهم بالجزٌة، ولٌنظروا فً كتبهم وٌتدبرونها تعالى بحرمة تلن الك
فٌمفوا على الحك منها وٌمنعوه كفعل مإمنً أهل الكتاب ولم ٌكن ألهل األوثان من ٌرشدهم إلى 
الحّك وكان إمهالهم زابدا فً اشراكهم فإّن هللا تعالى لن ٌرضى منهم إاّل باإلسبلم أو المتل 

 .(ٔٔ)علٌه"

الفتنة : "االختبار واالمتحان، مؤخوذ من فتنت الفضة إذا أدخلتها فً النار لتمٌز  وأصل  
 .(ٕٔ)ردٌبها من جٌدها"

ِ{ ]البمرة :    ٌُن ّلِِلَّ [، أي :و"ٌكوَن دٌُن هللا هو الظاهر العالً  5ٖٔلوله تعالى: }َوٌَكُوَن الّدِ
 .(ٖٔ)على سابر األدٌان"

 .(ٗٔ)نه شًء"لال الثعلبً: أي:"وحده، فبل ٌعبد دو  
 .(٘ٔ)لال البٌضاوي: أي" خالصاً له لٌس للشٌطان فٌه نصٌب"  

 .(ٙٔ)لال ابن عباس:" وٌخلص التوحٌد هلل" 
 .(ٕ): لالوا: "حتى ٌمول:ال إله إال هللا"(ٔ)وروي، عن أبً العالٌة ولتادة والربٌع بن أنس 

                                                             

 .5ٙ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٖٗ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .2ٓ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗ)
 .2ٓ٘/ٖ(:صٖٖٔٔالطبري)( تفسٌر ٘)
 .2ٓ٘/ٖ(:ص1ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٓ٘/ٖ(:صٖٙٔٔ(، و)ٖ٘ٔٔ(انظر:  تفسٌر الطبري)2)
 .2ٓ٘/ٖ(:ص2ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٔ٘/ٖ(:ص5ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٔ٘/ٖ(:صٕٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .15/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 ٖٗ٘/ًٕ: ( تفسٌر المرطبٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٔ، وانظر: صفوة التفاسٌر: ٕ٘٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: ٖٔ)
 .15/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٘ٔ)
 .1ٕٖ/ٔ(:ص2ٖ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٙٔ)



 .(ٖ)ولال الحسن وزٌد بن أسلم: "حتى ال ٌعبد إال هللا" 

ٌَمولوا ال إله إال هللا ، وروي عن    النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال: " إنًّ أمرُت أن ألاتِل الناَس حتى 
وٌمٌموا الصبلة ، وٌإتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلن فمد َعصموا منً دماءهم وأموالهم إال بحمِّها 

 .(ٗ)وحسابهم على هللا"
ل : سُِبل النبً  ملسو هيلع هللا ىلص عن الرجل ولد ثبت فً الصحٌحٌن : عن أبً موسى األشعري ، لا   

ٌُماتل شجاعة ، وٌماتل َحمٌَّة ، وٌماتل رٌاء ، أّي ذلن فً سبٌل هللا ؟ فمال : "من لاتل لتكون 
 .(٘)كلمة هللا هً العلٌا فهو فً سبٌل هللا"

ن لال المراؼً:" أي: وٌكون دٌن كل شخص خالصا ّلِّل ال أثر لخشٌة ؼٌره فٌه ، فبل ٌفت 
 .(ٙ)بصده عنه وال ٌإذى فٌه ، وال ٌحتاج فٌه إلى مداهنة ومحاباة ، أو استخفاء ومداراة"

ٌُن{ ، الذي ذكره هللا فً هذا الموضع،  فهو العبادة والطاعة هلل    لال الطبري: "وأما }الّدِ
 :  (2)فً أمره ونهٌه، ومن ذلن لول األعشى

َباَب ، إِْذ َكِرهُوا الدِّ  ٌَاِل هَُو َداَن الّرِ  ٌـ          َن ، ِدَراًكا بَِؽْزَوةٍ َوِص
 .(1)ٌعنً بموله : )إذ كرهوا الدٌن(، إذ كرهوا الطاعة وأبْوها"

 .(5)[، "أي: فإن انتهوا عما كانوا علٌه وأسلموا"5ٖٔلوله تعالى : } فَإِِن اْنتََهْوا{]البمرة:  
 .(ٓٔ)لتال المإمنٌن"لال ابن كثٌر:أي ": فإن انتهوا عما هم فٌه من الشرن ، و  
لال الطبري: أي:" " فإن انتهى الذٌن ٌماتلونكم من الكفار عن لتالكم ، وَدخلوا فً ملّتكم   

وا بما ألزمكم هللا من فرابضه ، وتركوا ما هم علٌه من عبادة األوثان ، فدعوا االعتداَء  ، وألرُّ
 .(ٔٔ)علٌهم ولتالَهم وجهاَدهم"

 .(ٕٔ)الشرن"لال البٌضاوي: أي:" عن   
لال المرطبً: وذلن "إما باإلسبلم كما تمدم فً اآلٌة لبل ، أو بؤداء الجزٌة فً حك أهل   

 .(ٖٔ)الكتاب ، على ما ٌؤتً بٌانه فً "براءة" وإال لوتلوا وهم الظالمون ال عدوان إال علٌهم"

                                                                                                                                                                               

 .2ٕ٘/ٖ(:ص ٕٕٕٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٕٖ/ٔ(:ص2ٖ٘ٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٕ)
 .1ٕٖ/ٔ(:ص2ٖ٘ٔحاتم)( أخرجه ابن أبً ٖ)
(. وفً الصحٌحٌن : "أمْرُت أْن ألاتَل الناس حتى ٌمولوا ٕٕ( وصحٌح مسلم برلم )ٕ٘(صحٌح البخاري برلم )ٗ)

 : ال إله إال هللا ، فإذا لالوها عصموا منً دماءهم وأموالهم إال بحمها ، وحسابهم على هللا".
 (.5ٓٗٔم )( وصحٌح مسلم برلٕٖٙٔ،  1ٕٔٓ(صحٌح البخاري برلم )٘)
 .5ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
، لالها فً مدح األسود بن المنذر اللخمً ، أخً النعمان بن المنذر ألمه ، وأم األسود من تٌم ٕٔ(دٌوانه : 2)

الرباب . هذا لول أبً عبٌدة ، والصواب ما لال ؼٌره : أنه لالها فً مدح المنذر بن األسود ، وكان ؼزا 
ثم أؼار على الطؾ ، فؤصاب نعما وأسرى وسبٌا من رهط األعشى بنً سعد بن ضبٌعة الحلٌفٌن أسدا وذبٌان ، 

بن ثعلبة ، واألعشى ؼابب . فلما لدم وجد الحً مباحا . فؤتاه فؤنشده ، وسؤله أن ٌهب له األسرى وٌحملهم ، 
حالفوا مع بنً ففعل . والرباب )بكسر الراء( هم بنو عبد مناة بن أد : تٌم وعدي وعوؾ وثور ، اجتمعوا فت

عمهم ضبة بن أد ، على بنً عمهم تمٌم بن أد . فجاإوا برب )تمر مطبوخ( فؽمسوا فٌه أٌدٌهم ، فسموا " 
الرباب " ، ثم خرجت ضبة عنهم ، واكتفت بعددها . ولوله : " دان الرباب " أي أذلهم واستعبدهم وحملهم على 

ضا . والصٌال : السطرة . صال على عدوه : وثب علٌه الطاعة . ولوله : " دراكا " ، متتابعا ٌدرن بعضه بع
 وسطا . ٌمول تابع ؼزوهم والسطو حتى دانو بالطاعة .

 .2ٔ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: 1)
 .5ٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 .2ٕ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٕٔ)
 .ٖٗ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖٔ)



َة [، أي: 5ٖٔلوله تعالى: }فَبل عُْدَواَن إِال َعلَى الظَّاِلِمٌَن {]البمرة:   " أي فبل سبٌَل وال حجَّ
 .(ٔ)فً المتِل فً اْلَحَرِم والشهِر الحرام إال على الظالمٌن"

وهم المشركون باهلل ،  -لال الطبري:أي:" فإنه ال ٌنبؽً أن ٌُعتدى إال على الظالمٌن   
 .(ٕ)والذٌن تركوا عبادته وعبدوا ؼٌَر خالمهم"

إذ ال ٌحسن أن ٌظلم إال من ظلم، فوضع  لال البٌضاوي: " أي فبل تعتدوا على المنتهٌن  
 .(ٖ)العلة موضع الحكم"

 .(ٗ)لال ابن كثٌر: أي:" فكُفُّوا عنهم، فإّن َمْن لاتلهم بعد ذلن فهو ظالم"  
 : (٘)[، وجهان5ٖٔ{]البمرة: وفً لوله تعالى: }فَبل عُْدَواَن   

ٌُْت فَبَل أحدهما: إن معناه فبل سبٌل، كما فً لوله تعالى فً لصة موسى:  ٌِْن لََض }أٌَََّما اأْلََجلَ
ُ َعلَى َما نَمُوُل َوِكٌٌل{ ]المصص :  ًَّ َوَّللاَّ .1ٕعُْدَواَن َعلَ ًّ  [، أي ال سبٌل عل

 الثانً:  ولٌل: } فَبَل عُْدَواَن{ أي ال مماتلة؛ وفٌه لوالن:
ٌْكُْم األول: أنها من باب ممابلة الشًء بمثله لفظ، ؛ ألنه سببه، ومنه لوله تعالى : }فََمِن اْعتََدى َعلَ

ٌِْه{ ]البمرة :  [، ولٌس معناه: أن فعلكم هذا عدوان؛ لكن لما صار سببه العدوان 5ٗٔفَاْعتَُدوا َعلَ
 صح أن ٌعبر عنه بلفظه.

 .(ٙ)وسمً جزاء الظلم باسمه " لال البٌضاوي:"  
 .(2)ألمر علٌكم"أن المعنى: "أنكم إن تعرضتم للمنتهٌن صرتم ظالمٌن وٌنعكس االثانً: 
لال المرطبً: "وسمً ما ٌصنع بالظالمٌن عدوانا من حٌث هو جزاء عدوان ، إذ الظلم   

 .(1) ٌتضمن العدوان ، فسمً جزاء العدوان"
لال الواحدي:" فسمً الذي علٌهم عدوانا، كموله: عدوانا ، كموله : }َوَجَزاُء َسٌِّبٍَة َسٌِّبَةٌ   

 (5)ذلن أنه فً صورة العدوان من حٌث إنه لتل ونهب واسترلاق"[، وِٓٗمثْلَُها{ ]الشورى : 

 :(ٓٔ)[ على وجهٌن5ٖٔواختلؾ العلماء فً لوله تعالى: } الظَّاِلِمٌَن {]البمرة:  
 أحدهما: أن }الظلم{ فً اآلٌة ٌعنً )الكفر(.

، (ٕٔ). وروي عن عكرمة(ٔٔ)لال لتادة : "الظالم : الذي أبى أن ٌمول : ال إله إال هللا"  
 مثل ذلن. (ٗٔ)، وأبً العالٌة(ٖٔ)والربٌع 

 الثانً: أن معنى لوله : "} فبل عدوان إال على الظالمٌن{، أي: فبل تماتل إال من لاتل. لاله مجاهد

 ، نحو ذلن.(ٙٔ) ، وروي عن عن السدي(٘ٔ)
 الفوابد:

                                                             

 .ٖ٘ٔ/ٔتفسٌر الطبرانً: ( ٔ)
 .2ٕ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٕٙ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٗ)
 .1ٖٖ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٙ)
 .1ٕٔ/ٔ(تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .ٖٗ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: 1)
 .2ٕٙ/ٖ( التفسٌر البسٌط: 5)
 .2ٗ٘-2ٖ٘/ٖتفسٌر الطبري: ( انظر: ٓٔ)
 .ٕٙ٘/ٔ، وانظر: تفسٌر ابن كثٌر: 2ٖ٘/ٖ(:صٕٖٗٔ( أخرجه الطبري)ٔٔ)
 .2ٗ٘-2ٖ٘/ٖ(:ص ٕٖٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٖ٘/ٖ(:ص ٕٖ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٕٖ/ٔ(:ص2ٖ1ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗٔ)
 .2ٗ٘/ٖ(:ص 1ٕٖٔ(، و)2ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .2ٗ٘/ٖ(:ص 5ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)



تنة { أي حتى من فوابد اآلٌة: أن األمر بمتالهم ممٌد بؽاٌتٌن؛ ؼاٌة عدمٌة: } حتى ال تكون ف - ٔ
هً الشرن، والصد عن سبٌل هللا؛ والؽاٌة الثانٌة إٌجابٌة: } وٌكون « الفتنة»ال توجد فتنة؛ و 

الدٌن هلل { بمعنى: أن ٌكون الدٌن ؼالباً ظاهراً ال ٌعلو إال اإلسبلم فمط؛ وما دونه فهو دٌن معلو 
 .(ٔ)علٌه ٌإخذ على أصحابه الجزٌة عن ٌد وهم صاؼرون

فإنهم ال  -وذلن ببذل الجزٌة  -نه إذا زالت الفتنة، ولٌام أهلها ضد الدعوة اإلسبلمٌة ومنها: أ - ٕ
 ٌماتلون.

فإنه ال  -إما عن الشرن: باإلسبلم؛ وإما عن الفتنة: باالستسبلم  -ومنها: أنهم إذا انتهوا  - ٖ
 ٌعتدى علٌهم؛ لموله تعالى: } فإن انتهوا فبل عدوان إال على الظالمٌن {.

نها: أن الظالم ٌجازى بمثل عدوانه؛ لموله تعالى: } فبل عدوان إال على الظالمٌن {؛ ولد وم - ٗ
ٌعنً: أن تسمٌة المجازاة اعتداًء من  -للنا فٌما سبك: إن مثل هذا التعبٌر ٌراد به المماثلة بالفعل 

 باب المشاكلة حتى ٌكون الجزاء من جنس العمل.
 المرآن

ٌِْه بِِمثِْل َما اْعتََدى }الش ْهُر اْلَحَراُم بِالش   ٌْكُْم فَاْعتَدُوا َعلَ ْهِر اْلَحَراِم َوالُْحُرَماُت لَِصاٌص فََمِن اْعتََدى َعلَ
َ َمَع الُْمت ِمٌَن ) َ َواْعلَُموا أَن  ّللا  ٌْكُْم َوات مُوا ّللا   [1ٗٔ({ ]البمرة : 1َٗٔعلَ

 :التفسٌر

م هللا المتال فٌه هو جزاء لمتالهم لكم فً الشهر  للمشركٌن فً الشهر -أٌها المإمنون-لتالكم  الذي حرَّ
م هللا من المكان والزمان، ٌعالب بمثل فعله، ومن جنس عمله. فمن  الحرام. والذي ٌعتدي على ما َحرَّ
اعتدى علٌكم بالمتال أو ؼٌره فؤنزلوا به عموبة مماثلة لجناٌته، وال حرج علٌكم فً ذلن؛ ألنهم هم 

وان، وخافوا هللا فبل تتجاوزوا المماثلة فً العموبة، واعلموا أن هللا مع الذٌن ٌتمونه البادبون بالعد
 وٌطٌعونه بؤداء فرابضه وتجنب محارمه.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:  
ًّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه فاعتمروا فً ذي المَعدة ومعهم الهدي ، حتى إذا  أحدهما: لال لتادة: " ألبل نب

ًُّ هللا ملسو هيلع هللا ىلص على أن ٌرجع من عامه ذلن ، حتى كا نوا بالحدٌبٌة صّدهم المشركون ، فصالحهم نب
ٌرجع من العام الممبل فٌكون بمكة ثبلثة أٌام وال ٌدخلها إال بسبلح راكب وٌخرج ، وال ٌخرج 

كان من العام الممبل ،  بؤحد من أهل مكة ، فنحروا الهْدي بالحدٌبٌة ، وحلَّموا َولصَّروا. حتى إذا
ًُّ هللا وأصحابه حتى دخلوا مكة ، فاعتمروا فً ذي المَعدة ، فؤلاموا بها ثبلث لٌال ، فكان  ألبل نب
المشركون لد فخروا علٌه حٌن ردُّوه ٌوم الحدٌبٌة ، فؤلصَّه هللا منهم ، فؤدخله مكة فً ذلن 

 : }الشهُر الحراُم بالشهر الحرام والُحرمات الشهر الذي كانوا ردُّوه فٌه فً ذي المَعدة ، فمال هللا

                                                             

ِ[ { اآلٌة : حدثنا دمحم بن بشارٔ) ٌُن ّلِِلَّ ، حدثنا  ( لال البخاري :" لوله : } َولَاتِلُوهُْم َحتَّى ال تَكُوَن فِتْنَةٌ ]َوٌَكُوَن الّدِ
الزبٌر فماال  : إن الناس  عبد الوهاب ، حدثنا عَُبٌد هللا ، عن نافع ، عن ابن عمر ، لال : أتاه رجبلن فً فتنة ابن

صنعوا  وأنت ابن عمر وصاحب النبً ملسو هيلع هللا ىلص فما ٌمنعن أن تخرج ؟ لال : ٌمنعنً أن هللا حرم دم أخً. لاال ألم ٌمل 
أن تماتلوا  هللا : } َولَاتِلُوهُْم َحتَّى ال تَكُوَن فِتْنَةٌ { ؟ لال : لاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدٌن هلل ، وأنتم ترٌدون

حتى تكون فتنة وٌكون الدٌن لؽٌر هللا. زاد عثمان ابن صالح  عن ابن وهب لال : أخبرنً فبلن وحٌوة بن 
شرٌح ، عن بكر بن عمرو المعافري  أن بَُكٌر بن عبد هللا حدثه ، عن نافع : أن رجبل أتى ابن عمر فمال ]له[ ٌا 

تمر  عاًما ، وتترن الجهاد فً سبٌل هللا ، ولد علمت ما رؼب أبا عبد الرحمن ، ما حملن على أن تحج عاًما وتع
هللا فٌه ؟ فمال : ٌا ابن أخً ، بُنً اإلسبلم على خمس : اإلٌمان باهلل ورسوله ، والصلوات الخمس ، وصٌام 

َطابِفَتَاِن  رمضان ، وأداء الزكاة ، وحج البٌت. لال : ٌا أبا عبد الرحمن ، أال تسمع ما ذكر هللا فً كتابه : } َوإِنْ 
ٌْنَُهَما َفإِْن بَؽَْت إِْحَداهَُما َعَلى األْخَرى فَمَاِتلُوا الَِّتً تَْبؽِ  ِ { ِمَن اْلُمْإِمنٌَِن اْلتَتَلُوا َفؤَْصِلُحوا بَ ً َحتَّى تَِفًَء إَِلى أَْمِر َّللاَّ

ى عهد النبً  ملسو هيلع هللا ىلص وكان اإلسبلم للٌبل وكان [ ، } َوَلاتِلُوهُْم َحتَّى ال تَكُوَن فِتْنَةٌ { لال : فعلنا عل5]الحجرات : 
الرجل ٌفتن فً دٌنه : إما لتلوه أو عذبوه  حتى كثر اإلسبلم فلم تكن فتنة ، لال : فما لولن فً علً وعثمان ؟ 

 وختنه ، لال : أما عثمان فكان هللا عفا عنه ، وأما أنتم فكرهتم أن تعفوا  عنه ، وأما علً فابن عم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 (.٘ٔ٘ٗ - ٖٔ٘ٗوأشار بٌده فمال : هذا بٌته حٌث ترون. صحٌح البخاري برلم". )



، (٘)، والربٌع(ٗ)، والسدي(ٖ)، ومجاهد، وممسم(ٕ). وروي عن ابن عباس(ٔ)لَصاص{ "
 .(5)، نحو ذلن(1)، وعطاء(2)، وأبً العالٌة(ٙ)والضحان

ولد ذكر ابن حجر أن عمرة المضاء سمٌت بذلن من لاضاه إذا عاوضه ال من لاضاه إذا   
ْهُر اْلَحَراُم ِبالشَّْهِر اْلَحَراِم عاهده،  فمال: "وٌرجح الثانً تسمٌتها لصاصا، لال هللا تعالى: }الشَّ

:تسمٌتها عمرة المصاص أولى؛ ألن هذه (ٓٔ)[ لال السهٌل5ًَٗٔواْلُحُرَماُت لَِصاٌص{ ]البمرة:
مجاهد، وبه  بإسناد صحٌح عن (ٕٔ)، وعبد بن حمٌد(ٔٔ)نزلت فٌها، للت: كذا رواه ابن جرٌر

: بلؽنا عن ابن عباس فذكره، ووصله (٘ٔ)، ولال ابن إسحاق(ٗٔ)فً مؽازٌه (ٖٔ)سلٌمان التٌمً
 .(1ٔ(")2ٔ)عن ابن عباس، لكن فً إسناده الوالدي (ٙٔ)فً اإِلكلٌل

والثانً: ذكر الماوردي عن الحسن البصري مرسبلً: "أن مشركً العرب، لالوا للنبً صلى هللا 
ٌَْت ٌا دمحم عن لتالنا فً الشهر الحرام؟ فمال: نعم، فؤرادوا أن ٌماتلوه فً الشهر  علٌه وسلم: أنُِه

ْهِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت لَِصاٌص{"  .(5ٔ)الحرام فؤنزل هللا تعالى: }الشَّْهُر اْلَحَراُم بِالشَّ
ْهُر اْلَحَراُم بِالشَّْهِر اْلَحَراِم{ ]البمرة :   [: "أي الشهر الحرام ٌمابل 5ٗٔلوله تعالى: }الشَّ

 .(ٕٓ)بذلن الشهر الحرام"

                                                             

 .ٙ٘-٘٘، وانظر: أسباب النول للواحدي: 2ٙ٘/ٖ(:صٖٖٖٔ( أخرجه الطبري)ٔ)
 .21٘/ٖ(:ص1ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .22٘/ٖ(:صٖٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .22٘/ٖ(:صٖٖ٘ٔالطبري)( انظر: تفسٌر ٗ)
 .21٘-22٘/ٖ(:ص2ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .22٘/ٖ(:صٖٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .5ٕٖ-1ٕٖ/ٔ(:ص2ٖ1ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .25٘/ٖ(:صٖٔٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 وما بعدها. 2٘٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
، وانظر: السٌرة النبوٌة فً فتح ٕٕٙ/ٗ، ونمله عنه ابن كثٌر فً البداٌة والنهاٌة: ٕ٘/2( الروض األنؾ: ٓٔ)

 . ٕٙ/ٖالباري للشنمٌطً: 
 . ٕٖٖٔ-ٖٖٔٔرلم:  2ٙ٘/ٖ( فً جامع البٌان: ٔٔ)
-٘٘: -تحمٌك الحمٌدان-، وذكره الواحدي فً أسباب النزول2ٖٖ/ٔ( عزاه له السٌوطً فً الدر المنثور: ٕٔ)

بسند صحٌح عن لتادة، وهو لول ابن عباس وممسم والسدي  ٖٖٖٔرلم:  2ٙ٘/ٖوالطبري فً جامع البٌان: 
-2٘٘/ٖ، وجامع البٌان للطبري: 2ٔٗ-1ٙٗ/ٔ: -تحمٌك األنٌس-والربٌع والضحان كما فً العجاب البن حجر

 ، وؼٌرها. 5ٙ/ٕ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 25٘
مان بن طرخان التٌمً البصري، نزل فً التٌم فنسب إلٌهم، ثمة عابد، له كتاب ( هو: أبو المعتمر سلٌٖٔ)

، تمرٌب التهذٌب ٘/ٕٔ، تهذٌب الكمال للمزي: ٕٕ٘/2هـ. انظر: طبمات ابن سعد: ٖٗٔالمؽازي، توفً عام: 
 . 5ٓٗالبن حجر: 

نظر: السٌرة النبوٌة فً ، وا2ٕٔ/ٗٔ( كتاب المؽازي لم ٌطبع، ولد نمل ذلن عنه العٌنً فً عمدة الماري: ٗٔ)
 . ٕٙ/ٖفتح الباري للشنمٌطً: 

 . 2ٕٕ/ٗ، البداٌة والنهاٌة البن كثٌر: ٖ/ٗ( انظر: سٌرة ابن هشام: ٘ٔ)
-2ٙٔ/2ٔ( اإلكلٌل كتاب فً أٌام النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأزواجه وأحادٌثه، كما ذكر ذلن الذهبً فً سٌر أعبلم النببلء: ٙٔ)

رة توجد منه نسخة كاملة فً مكتبة دار العلوم األلمانٌة كما أفاد ذلن صاحبا معجم . وهو من الكتب الناد1ٙٔ
-2ٖٔ/ٕ، ولد أورد الوالدي األثر بسنده إلى ابن عباس فً المؽازي: 2ٗالمصنفات الواردة فً فتح الباري: 

2ٖٕ . 
علم وأحد أوعٌته، مترون ( هو: أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن والد األسلمً المدٌنً الماضً، إمام واسع ال2ٔ)

على ضعفه، لال الذهبً: "ومع هذا فبل ٌستؽنى عنه فً المؽازي وأٌام الصحابة وأخبارهم"، توفً عام: 
 . 11ٕ، التمرٌب البن حجر: ٗ٘ٗ/ٔٔ، سٌر أعبلم النببلء للذهب: ٖٖٗ/2هـ. انظر: طبمات ابن سعد: 2ٕٓ
 . 2ٔ٘/2(الفتح: 1ٔ)
، ومفاتٌح 5ٙ/ٕ، والبحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٔٗ-2ٓٗ/ٔانظر: العجاب: ، وٕٕ٘/ٔ(النكت والعٌون: 5ٔ)

 5ٕٕ/٘الؽٌب: 
 .5ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٕٓ)



لال المراؼً: أي: إن"هتن حرمته بهتن حرمته ، فبل تبالوا بالمتال فٌه إذا اضطررتم  
 .(ٔ)للدفاع عن دٌنكم وإعبلء كلمته"

لال الصابونً: "أي إِذا لاتلوكم فً الشهر الحرام فماتلوهم فً الشهر الحرام، فكما هتكوا  
 .(ٕ)الشهر واستحلوا دماءكم فافعلوا بهم مثله"حرمة 

لال الماوردي: "أي: إن استحلوا لتالكم فً الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا   
 .  (ٖ)منكم"
لال النسفً: أي "هذا الشهر بذلن الشهر وهتكه بهتكه، ٌعنً تهتكون حرمته علٌهم كما   

 .(ٗ)هتكوا حرمته علٌكم"
مٌن: أي:" إذا لاتلوكم فً الشهر الحرام فماتلوهم فٌه؛ وهذا فً انتهان لال ابن عثٌ  

ْم الزمن؛ ولوله تعالى فٌما سبك: }َواَل تُمَاتِلُوهُْم ِعْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َحتَّى ٌُمَاتِلُوكُْم فٌِِه فَإِْن لَاتَلُوكُ 
 .(٘)[، فً انتهان المكان"5ٔٔفَاْلتُلُوهُْم َكذَِلَن َجَزاُء اْلَكافِِرٌَن{ ]البمرة : 

لال الطبري:" : وإنما سمى هللا جل ثناإه ذا المَعدة }الشهَر الحرام{ ، ألن العرب فً   
م فٌه المتال والمتل ، وتضع فٌه السبلح ، وال ٌمتل فٌه أحٌد أحًدا ، ولو لمً  الجاهلٌة كانت تحّرِ

لمعودهم فٌه عن المؽازي والحروب ،  الرجل لاتل أبٌه أو ابنه. وإنما كانوا سموه :ذا المَعدة، 
ٌه به" فسماه هللا باالسم الذي كانت العرب تُسّمِ
(ٙ). 

[، أي: "وكل حرمة ٌجرى فٌها 5ٗٔ}َواْلُحُرَماُت لَِصاٌص{ ]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(2)المصاص"

  .(1)لال النسفً:"فحٌن هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم نحو ذلن "  
أي ٌجب مماصة المشركٌن على انتهان حرمة الشهر الحرام بممابلتهم لال المراؼً: "   

بالمثل ، لٌكون شهر بشهر جزاء وفالا ، فهم لد انتهكوا حرمة شهركم بالصّد عن البٌت الحرام 
وفٌه تعّرض للمتال ، فافعلوا بهم مثله ، وادخلوا علٌهم مكة عنوة ولهرا ، فإن منعوكم فً هذه 

 .(5)ولاتلوكم فالتلوهم"السنة عن لضاء العمرة 
لال البٌضاوي:" احتجاج علٌه، أي كل حرمة وهو ما ٌجب أن ٌحافظ علٌها ٌجري فٌها   

المصاص. فلما هتكوا حرمة شهركم بالصد فافعلوا بهم مثله، وادخلوا علٌهم عنوة والتلوهم إن 
 .(ٓٔ)لاتلوكم"

، وهو فً هذا الموضع و)المصاص(: هو "المجازاة من جهة الفعل أو المول أو البَدن   
 .(ٔٔ)من جهة الفعل"

لال ابن عثٌمٌن: "والمراد بـ)الحرم( كل ما ٌحترم من زمان، أو مكان، أو منافع، أو   
جمع ُحُرم؛ فالمعنى: أن المحترم ٌمتص منه « حرمات»جمع حرام؛ و« ُحُرم»أعٌان؛ ألن 

فمن انتهن حرمة الشهر  بمحترم آخر؛ ومعنى ذلن أن من انتهن حرمة شًء فإنه تنتهن حرمته:
انتهكت حرمته فً هذا الشهر؛ ومن انتهن ِعرض مإمن انتهن ِعرض مثله؛ ومن انتهن نفس 
مإمن فمتله انتهكت حرمة نفسه بمتله؛ وهكذا، وكل هذا التؤكٌد من هللا عز وجل فً هذه اآلٌات 

                                                             

 .5ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .ٖٔٔ-ٕٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 ،ٕٕ٘/ٔ( النكت والعٌون: ٖ)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: ٗ)
 .1ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .21٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٖٕ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 2)
 .1ٓٔ/ٔ( تفسٌر النسفً: 1)
 .5ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 5)
 .1ٕٔ/ٔ( تفسٌرالبٌضاوي: ٓٔ)
 .25٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)



المتال فٌها؛ ولكن من أجل تسلٌة المإمنٌن؛ ألن المإمنٌن ال شن أنهم ٌحترمون األشهر الحرم و
هللا تعالى سبلهم بذلن بؤن الحرمات لصاص؛ فكما أنهم انتهكوا ما ٌجب احترامه بالنسبة لكم فإن 
لكم أن تنتهكوا ما ٌجب احترامه بالنسبة إلٌهم؛ ولهذا لال تعالى مفرعاً على ذلن: } فمن اعتدى 

 .(ٔ)علٌكم فاعتدوا علٌه بمثل ما اعتدى علٌكم {"
كان فً أول اإلسبلم : إن من انتهن حرمتن نلت منه مثل ما اعتدى علٌن  لال المرطبً:  

، ثم نسخ ذلن بالمتال، ولالت طابفة : ما تناولت اآلٌة من التعدي بٌن أمة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والجناٌات 
 .(ٕ)ونحوها لم ٌنسخ"

ٌِْه بِ  لوله تعالى:   ٌْكُْم فَاْعتَُدوا َعلَ ٌْكُْم{ ]البمرة : } فََمِن اْعتََدى َعلَ [، 5ِٗٔمثِْل َما اْعتََدى َعلَ
 .(ٖ)أي: فمن تجاوز علٌكم" بالمتاِل فً الحرِم، فكافبوه ولاتلوهُ كمثِل ما فعَل"

لال ابن عثٌمٌن: أي "من تجاوز الحد فً معاملتكم سواء كان ذلن بؤخذ المال، أو بمتل   
 .(ٗ)"علٌه بمثلهالنفس، أو بالعرض، أو بما دون ذلن، أو أكثر،  فاعتدوا 

أي ردوا عن أنفسكم العدوان فمن لاتلكم فً الحرم أو فً الشهر الحرام  لال الصابونً:"  
  .(٘)ول ظلم ، والثانً عدل"فمابلوه وجازوه بالمثل، فاأل

ى الجزاَء اعتداًء على ممابلِة اللفِظ"   لال الطبرانً:" وَسمَّ
(ٙ). 

لال المراؼً: " أي إن االعتداء المحظور ما كان ابتداء ، أما ما كان على سبٌل   
 .(2)المصاص فهو اعتداء مؤذون فٌه"

ٌِْه بِِمثِْل َما ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً معنى لوله تعالى: }فََمِن اعْ    ٌْكُْم فَاْعتَُدوا َعلَ تََدى َعلَ
ٌْكُْم{ ]البمرة :   :(1)[، على ألوال5ٗٔاْعتََدى َعلَ

أحدها: أن "هذا ونحوه نزل بمكة والمسلمون ٌومبذ للٌل ، ولٌس لهم سلطاٌن ٌمهُر المشركٌن ، 
ازي منهم أن ٌجاِزَي وكان المشركون ٌتعاطونهم بالشتم واألذى ، فؤمر هللا المسلمٌن ، َمْن ٌج

بمثل ما أُتً إلٌه أو ٌصبر أو ٌعفَو فَهو، أمثل فلما هاجر رسوُل هللا ملسو هيلع هللا ىلص إلى المدٌنة ، وأعّز هللا 
سلطانه أمَر المسلمٌن أن ٌنتهوا فً مظالمهم إلى سُلطانهم ، وأن ال ٌعدَو بعضهم على بعض 

 .(5)كؤهل الجاهلٌة". لاله ابن عباس
أن معنى ذلن : فمن لاتلكم أٌها المإمنون من المشركٌن ، فماتلوهم كما لاتلوكم. ولالوا : الثانً:

أنزلت هذه اآلٌة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة ، وبعد عُمرة المضٌَّة. لاله مجاهد
(ٔٓ). 

للمإمنٌن والمول الثانً هو األشبه بالصواب، " ألن اآلٌات لبلها إنما هً أمٌر من هللا   
بجهاد عدوهم على صفة ، وذلن لوله : " ولاتلوا فً سبٌل هللا الذٌن ٌُماتلونكم " واآلٌات بعدها ، 
ولوله : " فمن اعتدى علٌكم فاعتدوا علٌه " إنما هو فً سٌاق اآلٌات التً فٌها األمُر بالمتال 

فمعلوم بذلن أن لوله : "  والجهاد ، وهللاُ جل ثناإه إنما فرض المتال على المإمنٌن بعد الهجرة،
ًّ ، إذ كان فرُض لتال  ًّ ال مك فمن اعتدى علٌكم فاعتدوا علٌه بمثل ما اعتدى علٌكم " مدن
المشركٌن لم ٌكن َوَجب على المإمنٌن بمكة ، وأّن لوله : " فمن اعتدى علٌكم فاعتدوا علٌه 

                                                             

 .1ٖ٘-1ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٖٗ٘/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٖ)
 .1ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .ٖٔٔ/ٔالتفاسٌر:  ( صفوة٘)
 .ٖٙٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٙ)
. ثم لال: " وبهذه اآلٌة استدل الشافعً على وجوب لتل الماتل بمثل ما لتل به ، فٌذبح 5ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 2)

إذا ذبح وٌخنك إذا خنك ، وٌؽرق إذا أؼرق وهكذا. وفً اآلٌة أٌضا إٌماء إلى أن لتال األعداء كمتال المجرمٌن 
هوادة وال تمصٌر ، ٌر المراؼً، فمن ٌماتل بالمذابؾ النارٌة أو بالمدافع أو بالؽازات السامة ٌماتل بمثلها حتى ببل 

 ٌمتنع عن الظلم والعدوان ، والفتنة واالضطهاد ، وٌوجد األمان واالطمبنان بٌن الناس".
 وما بعدها. 1ٓ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)
 .1ٓ٘/ٖص (:ٕٖٗٔ( انظر:تفسٌر الطبري)5)
 .1ٓ٘/ٖ(:ص ٖٖٗٔ( انظر:تفسٌر الطبري)ٓٔ)



ن ٌماتلونكم " وأن معناه : فمن بمثل ما اعتدى علٌكم " نظٌُر لوله : " ولاتلوا فً سبٌل هللا الذٌ
اعتدى علٌكم فً الَحرم فماتَلكم فاعتدوا علٌه بالمتال نحو اعتدابه علٌكم بمتاله إٌاكم ، ألنً لد 
جعلُت الُحرمات لصاًصا ، فمن استحّل منكم أٌها المإمنون من المشركٌن ُحْرمةً فً َحَرمً ، 

 لنبٌه بمتال أهل الحَرم ابتداًء فً الحرم فاستحلوا منه مثله فٌه، وهذه اآلٌة منسوخة بإذن هللا
 .(ٔ)["ٖٙولوله:}َولَاتِلُوا اْلُمْشِرِكٌَن َكافَّةً { ]سورة التوبة : 

 : (ٕ)وفً )االعتداء( وجهان من التفسٌر  
أحدهما : أنه من )العُْدَوان(، َوهَو مجاوزة الحّد ظُْلًما َوبؽًٌا . وٌكون معنى اآلٌة : فمن جاوز حّده 

ًٌا ، فماتلكم فً الشهر الحرام فكافِبُوه بمثل ما فعل بكم.  ظُْلًما َوبؽ
ِ{ ]البمرة :    لال المرطبً:" )االعتداء( هو التجاوز ، لال هللا تعالى : }َوَمْن ٌَتَعَدَّ ُحُدوَد َّللاَّ

 .(ٖ)[ أي ٌتجاوزها ، فمن ظلمن فخذ حمن منه بمدر مظلمتن"5ٕٕ
و( الذي هو شدٌّ ووثوب، من لول المابل : )عدا األسد على والثانً: أن ٌكون بمعنى )العد

بظلم ، فاعدوا علٌه  -أي فمن شد علٌكم َووثب  -فَرٌسته(، فٌكون معنى الكبلم : فمن َعدا علٌكم 
لصاًصا لما فعل علٌكم ال ظلًما. ثم تُدخل )التاء( فً )عدا( ،  -أي فشُدُّوا علٌه وثبُوا نحَوه  -

)فعل(، كما ٌمال: الترب هذا األمر، بمعنى)لرب(، و اجتلب كذلن، بمعنى  فتمال : )افتعل(مكان
 )َجلب( وما أشبه ذلن.

ٌْكُْم{[    :(ٗ)[، على وجهٌن5ٗٔواختلؾ فً )الباء( فً لوله تعالى: } بِِمثِْل َما اْعتََدى َعلَ
هنا « مثل»أحدهما: أنها زابدة، إن التمدٌر: فاعتدوا علٌه مثل ما اعتدى علٌكم؛ على أن تكون 

 .-أي عدواناً، أو اعتداًء مثل اعتدابه  -مفعوالً مطلماً 
 والثانً: أنها لٌست زابدة. 

والمول الثانً هو الصواب، أي: أنّها أصلٌة،  وأن المعنى: "اعتدوا علٌه بمثله؛ فالباء   

ً لما اعتدى علٌكم به فً هٌبته، وفً كٌفٌته، وفً زمنه ، وفً للبدل؛ بحٌث ٌكون المثل مطابما
مكانه؛ فإذا اعتدى علٌكم أحد بمتال فً الحرم فالتلوه؛ وإذا اعتدى علٌكم أحد بمتال فً األشهر 

 .(٘)الحرم فماتلوه؛ فتكون الباء هنا دالة على الممابلة، والعوض"
َ{ ]البمرة :  :لوله تعالى    .(ٙ)[، "أي رالبوا هللا فً جمٌع أعمالكم وأفعالكم"5ٗٔ}َواتَّمُوا َّللاَّ
لال ابن عثٌمٌن: أي "اتخذوا ولاٌة من عذابه بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه؛ وفً هذا   

الممام اتموا هللا فبل تتعدَّوا ما ٌجب لكم من المصاص؛ ألن اإلنسان إذا ظُِلم فإنه لد ٌتجاوز، 
 .(2)وٌتعدى عند المصاص"

فبل تعتدوا  لال صاحب الكشاؾ: أي: " فً حال كونكم منتصرٌن ممن اعتدى علٌكم ،  
 .(1)إلى ما ال ٌحل لكم"

َ َمَع اْلُمتَِّمٌَن{ ]البمرة :    [، أي:" واعلموا أن هللا مع 5ٗٔلوله تعالى: }َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ
 .(5)المتمٌن بالنصر والتؤٌٌد فً الدنٌا واآلخرة"

صر والتمكٌن ، "واعلموا أن َّللّا مع المتمٌن بالمعونة والتؤٌٌد ، والن لال المراؼً: أي:   
 .(ٔ)والؽلبة لهم على أعدابهم تؤٌٌدا لدٌنه وإعبلء لكلمته"

 .(ٕ)فٌحرسهم وٌصلح شؤنهم" لال البٌضاوي:"  

                                                             

 .1ٔ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .1ٕ٘-1ٔ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٖٓٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
 .1ٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .1ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .1ٖٙ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .2ٖٕ/ٔفسٌر الكشاؾ: ( ت1)
 .ٖٔٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: 5)



 ، أي اعلموا واعتمدوا جازما.(ٖ)والمراد به العلم مع االعتماد" لال ابن عثٌمٌن: "  
 .(ٗ)ارمه"لال الطبري:}المتمٌن{: أي: "الذٌن ٌتمونه بؤداء فَرابضه وتجنب مح  

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: تسلٌة هللا عز وجل للمسلمٌن بؤنهم إذا فاتهم لضاء عمرتهم فً الشهر الحرام  - ٔ

 فٌمكنهم أن ٌمضوها فً الشهر الحرام من السنة الثانٌة، كما حصل فً الحدٌبٌة.
مثبلً بمثل؛ ومنها: أن الحرمات لصاص؛ ٌعنً أن من انتهن حرمتن لن أن تنتهن حرمته  - ٕ

 ولهذا فرع علٌها لوله تعالى: } فمن اعتدى علٌكم فاعتدوا علٌه بمثل ما اعتدى علٌكم {.
ومنها: أن المعتدي ال ٌجازى بؤكثر من عدوانه؛ لموله تعالى: } بمثل ما اعتدى علٌكم {؛ فبل  - ٖ

 ٌمتص من الجانً إنه ال»ٌمول اإلنسان: أنا أرٌد أن أعتدي بؤكثر للتشفً؛ ومن ثم لال العلماء: 
ٌرٌد أن ٌتشفى لنفسه، فربما  خوفاً من االعتداء؛ ألن اإلنسان« إال بحضرة السلطان، أو ناببه

 ٌعتدي بؤكثر.
ومنها: وجوب تموى هللا عز وجل فً معاملة اآلخرٌن؛ بل فً كل حال؛ لموله تعالى: }  - ٗ

 واتموا هللا{.
عالى: } واعلموا أن هللا مع المتمٌن {؛ والمعٌة تنمسم ومنها: إثبات أن هللا مع المتمٌن؛ لموله ت - ٘

إلى لسمٌن: عامة، وخاصة؛ فالعامة هً الشاملة للخلك كلهم، وتمتضً اإلحاطة بهم علماً، 
ولدرة، وسلطاناً، وسمعاً، وبصراً، وؼٌر ذلن من معانً الربوبٌة؛ لموله تعالى: }ألم تعلم أن هللا 

ما ٌكون من نجوى ثبلثة إال هو رابعهم وال خمسة إال هو  ٌعلم ما فً السموات وما فً األرض
[ ؛ وأما الخاصة فهً 2سادسهم وال أدنى من ذلن وال أكثر إال هو معهم أٌنما كانوا{ ]المجادلة: 

الممٌدة بوصؾ، أو بشخص؛ مثال الممٌدة بوصؾ لوله تعالى: }إن هللا مع الذٌن اتموا والذٌن هم 
ل الممٌدة بشخص لوله تعالى لموسى وهارون: }إننً معكما [ ؛ ومثا1ٕٔمحسنون{ ]النحل: 

[ ، ولوله تعالى فٌما ذكره عن نبٌه )ص(: }إذ ٌمول لصاحبه ال تحزن إن ٙٗأسمع وأرى{ ]طه: 
 [ .ٓٗهللا معنا{ ]التوبة: 

 تنبٌه:
اعلم أن ما أثبته هللا لنفسه من المعٌة ال ٌنافً ما ذَكر عن نفسه من العلو ألنه سبحانه   
تعالى لٌس كمثله شًء، وال ٌماس بخلمه؛ فمعٌته ثابتة مع علوه تبارن وتعالى؛ وإذا كان العلو، و

، وال ٌعدون «ما زلنا نسٌر والممر معنا»فإنهم ٌمولون:  -والمعٌة ال ٌتنالضان فً حك المخلوق 
ٌبطل ؛ وبهذا -فثبوت ذلن فً حك الخالك من باب أولى  -ذلن تنالضاً مع أن الممر فً السماء 

ً بالخلك؛ فإن هذا لول باطل  لول من زعم أن معٌة هللا تستلزم أن ٌكون فً األرض مختلطا
باتفاق السلؾ المستنِد على الكتاب، والسنة فً إثبات علو هللا فوق خلمه؛ وتفصٌل المول فً هذا 

ن فً كتب العمابد.  مدوَّ
واعلموا {؛ ولم ٌمتصر على مجرد أن ومن فوابد اآلٌة: تؤكٌد هذه المعٌة؛ ولهذا لال تعالى: }  - ٙ

 ٌخبر بها؛ بل أمرنا أن نعلم بذلن؛ وهذا أمر فوق مجرد اإلخبار.
ومنها: بٌان إحاطة هللا عز وجل بالخلك، وتؤٌٌده بالمتمٌن الذٌن ٌمومون بتمواه؛ ووجه ذلن:  - 2

مع ذلن أثبت أنه أنه من المعلوم بالكتاب، والسنة، والعمل، والفطرة أن هللا فوق جمٌع الخلك؛ و
 مع الخلك.

ومنها: فضٌلة التموى، حٌث ٌنال العبد بها معٌة هللا؛ فإنه من المعلوم إذا كان هللا معن  - 1
ٌنصرن، وٌإٌدن، وٌثبتن فهذا ٌدل على فضٌلة السبب الذي هو التموى؛ لموله تعالى: } واعلموا 

 أن هللا مع المتمٌن {.
 المرآن

                                                                                                                                                                               

 .5ٕ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٔ)
 .1ٕٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .1ٖٙ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٖ)
 .1ٕ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٗ)



َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن )}َوأَْنِفمُوا فًِ َسبٌِِل  ٌِْدٌكُْم إِلَى الت ْهلَُكِة َوأَْحِسنُوا إِن  ّللا  َ ِ َواَل تُْلمُوا بِأ ({ 1ّ٘ٔللا 
 [1٘ٔ]البمرة : 
 التفسٌر:
فً إنفاق األموال لنصرة دٌن هللا تعالى، والجهاد فً سبٌله، وال  -أٌها المإمنون -واستمروا

جهاد فً سبٌل هللا، وعدم اإلنفاق فٌه، وأحسنوا فً االنفاق تولعوا أنفسكم فً المهالن بترن ال
 والطاعة، واجعلوا عملكم كله خالًصا لوجه هللا تعالى. إن هللا ٌحب أهل اإلخبلص واإلحسان.

 فً سبب نزول اآلٌة ألوال:  
أحدها: أخرج الطبري عن عامر: "أن األنصاَر كان احتبس علٌهم بعُض الرزق ، وكانوا لد 

فماٍت ، لال : فَساَء ظنُّهم  وأمسكوا. لال : فؤنزل هللا :} وأنفموا فً َسبٌل هللا وال تلموا أنفموا نَ
 .(ٔ)بؤٌدٌكم إلى التهلكة{، لال : وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم"
}وال تلموا بؤٌدٌكم إلى  -عز وجل  -والثانً: أخرج الواحدي "عن النعمان بن بشٌر فً لول هللا 

 .(ٕ)لال: كان الرجل ٌذنب الذنب فٌمول: ال ٌؽفر لً، فؤنزل هللا هذه اآلٌة"التهلكة{ 
 .ٖ()والثالث: أنها نزلت فً اإلنفاق من الحرام، لاله: عكرمة

 .(ٗ)والرابع: أنها نزلت فً التحام معسكر العدو الذي ال طالة لهم به
 .(٘)والخامس: أنها نزلت فً اإلسراؾ بإنفاق المال، لاله: أبو علً

 . (ٙ)السادس: أنها نزلت فً إحباط العبد عمله بالمن أو الرٌاء والسمعةو

واألظهر أن اآلٌة نزلت فً النفمة، لكن لفظ )التهلكة( عام ٌشمل جمٌع ما ٌصلح لذلن،   
 وهللا أعلم. 

ِ{ ]البمرة :  لوله تعالى:    أي أنفموا فً الجهاد وفً سابر [، "5٘ٔ}َوأَْنِفمُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .(2)وجوه المربات"

لال المراؼً:" أي وابذلوا المال فً وسابل الدفاع عن بٌضة الدٌن ، فاشتروا السبلح   
 .(1)والكراع وعدد الحرب التً لعدوكم مثلها إن لم تزٌدوا علٌه حتى ال ٌكون له الؽلب علٌكم"

أن ٌكون المراد لال ابن عثٌمٌن: أي:" ابذلوا األموال فً الجهاد فً سبٌل هللا؛ وٌحتمل   
 .(5)ما هو أعم من الجهاد لٌشمل كل ما ٌمرب إلى هللا عز وجل، وٌوصل إلٌه"

، والتؤنٌث (ٔ)، وٌذكر وٌإنث(ٔٔ)، والسبٌل فً األصل: الطرٌك(ٓٔ)و)سبٌل هللا(: "طاعته  
، وسبٌل هللا: عام ٌمع على كل عمل خالص أرٌد به التمرب إلى هللا تعالى بؤنواع (ٕ)أكثر

 .(ٗ)، وإذا أطلك أرٌد به الجهاد ؼالباً"(ٖ)الطاعات

                                                             

 .1٘٘/ٖ(:ص ٖٖ٘ٔ( تفسٌر الطبري)ٔ)
( وابن المنذر وعبد 1ٔٔ/ٕ)( وابن جرٌر 2ٖٔ/ٙ، وأخرجه الطبرانً )مجمع الزوابد: 2٘( أسباب النزول: ٕ)

 ( عن النعمان رضً هللا عنه به.5ٗٔ/ٔبن حمٌد وابن مردوٌه والبٌهمً )فتح المدٌر: 
( ، وٌشهد له: ما أخرجه 1٘ٔ/1( والحافظ ابن حجر )فتح الباري: 2ٖٔ/ٙوصححه الهٌثمً )مجمع الزوابد: 

( عن البراء رضً هللا عنه 5ٕٕ/ٔ: ( والترمذي وابن مردوٌة )تفسٌر ابن كثٌر2ٕ٘/ٕالحاكم )المستدرن: 
 نحوه. وصححه الحاكم ووافمه الذهبً.

 .2ٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٖٙ/ٕ(انظر: الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٖ)
، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٕ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٙٔٔ/ٔ(انظر: أحكام المرآن البن العربً: ٗ)
ٕ/2ٓ. 
 .2ٓ/ٕلبحر المحٌط: ( انظر: ا٘)
 .2ٓ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٙ)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .15ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 . ٕٖٙ/ٕ( انظر: تفسٌر للمرطبً: ٓٔ)
، الصحاح للجوهري: 5ٖٓٔ/ٖ، لسان العرب البن منظور: ٖٙٗ/ٕٔ( انظر: تهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٔٔ)
 ٖٕٕ، المفردات للراؼب: 52ٔ/ٕ، الزاهر البن األنباري: ٖٓٔ/ٖمعجم مماٌٌس اللؽة البن فارس: ، 2ٕٗٔ/٘



ٌِْدٌكُْم ِإلَى التَّْهلَُكِة{ ]البمرة :  لوله تعالى:   َ [، أي:" ال تلموأنفسكم إلى ما 5٘ٔ}َواَل تُْلمُوا بِؤ
 . (٘)ٌهلككم"

تكم فتهلكوا"لال الطبري: أي: "   وال تستسلموا للهلكة ، فتُعطوها أزمَّ
(ٙ). 

 .(2)لم تنفموا عصٌتم هللا وهلكتم"لال المرطبً:" أي إن   
لال الماسمً: أي : ال تلموا أنفسكم بؤٌدٌكم إلى الهبلن ، وذلن بالتعرض لما تستوخم   

 .(1)عالبته ، جهبلً به "
 .(5)لال الصابونً: أي:" وال تبخلوا فً االنفاق فٌصٌبكم الهبلن وٌتموى علٌكم األعداء"  

ا فً سبٌل َّللّا وتؤٌٌد دٌنه كل ما تستطٌعون من مال لال المراؼً:" أي إنكم إن لم تبذلو 
 .(ٓٔ)وإعداد للعّدة فمد أهلكتم أنفسكم"

 .(ٔٔ)لال أبو عبٌدة والزجاج والثعلبً:"}التَّْهلَُكة{: "من الهبلن"  
لال ابن عثٌمٌن: "وٌشمل الهبلن: الحسً والمعنوي، فالمعنوي مثل أن ٌدع الجهاد فً   

فٌه؛ والحسً أن ٌعرض نفسه للمخاطر، مثل أن ٌلمً نفسه فً نار، أو فً سبٌل هللا، أو اإلنفاق 
 .(ٕٔ)ماء ٌؽرله، أو ٌنام تحت جدار مابل للسموط، أو ما أشبه ذلن"

ٌِْدٌكُْم{، أراد: أنفسكم، فعبّر بالبعض عن الكّل كموله تعالى:}ذِلَن    َ لال المبرد: }َوال تُْلمُوا ِبؤ
َمْت ٌَداَن{]الحج: ٌِْدٌكُْم{]الشورى:ٓٔبِما لَدَّ  .(ٖٔ)["ٖٓ[،  }فَبِما َكَسَبْت أَ

)الهبلن( انتهاء الشًء فً الفساد ، وله سمً الموت هبلكا ، ولٌل  لال الراؼب: "  
للعذاب والخوؾ فً الفمر والبخل وما ٌجري مجراها مما ٌإدي إلى الهبلن هبلكا ، والمفازة 
مهلكة والتهلكة ما ٌإدي إلى الهبلن ، وامرأة هلون كؤنها تتهالن فً مشٌها إشارة إلى نحو لول 

 : (ٗٔ)الشاعر
 ت التهادي كؤنما        تخاؾ على أحشابها أن تمطعامرٌضات أدبا

 وكنً بالهلون عن الفاجرة لتماثلها.

                                                                                                                                                                               

، زاد المسٌر البن ٙٗٔ/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕ٘ٙ/ٔوزاد: الذي فٌه سهولة.، معانً المرآن للزجاج: 
 . ٖٕٓ/ٔالجوزي: 

َِّخذُوهُ َسبٌِبًل﴾ : ﴿َوإِْن ٌََرْوا َسبٌَِل الرُّ -عز وجل-( مثال التذكٌر لولهٔ) ِ ٌَت ًّ َِّخذُوهُ َسبٌِبًل َوإِْن ٌََرْوا َسبٌَِل الؽَ ْشِد ال ٌَت
ِ َعلَى بَِصٌَرةٍ﴾ ]ٌوسؾ:-عز وجل-[ ومثال التؤنٌث لولهٙٗٔ]األعراؾ: [. 1ٓٔ: ﴿لُْل َهِذِه َسبٌِِلً أَْدعُوا إَِلى َّللاَّ

، 2ٕٗٔ/٘، الصحاح للجوهري: ٖٙٗ/ٕٔي: ، تهذٌب اللؽة لؤلزهر5ٖٓٔ/ٖانظر: لسان العرب البن منظور: 
 . 5ٖٗ/ٔ، المذكر والمإنث له أٌضاً: 5ٙٔ/ٕالزاهر البن األنباري: 

، وذكر ذلن عنه ابن منظور فً: 5ٖٖ-1ٖٖ/ٕ( نص على ذلن ابن األثٌر فً: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: ٕ)
 . ٕٖ٘/ٗٔ، والزبٌدي فً: تاج العروس: 5ٖٓٔ/ٖلسان العرب: 

، لسان ٕ٘ٔ/ٔمعالم التنزٌل للبؽوي:  ٙٗٔ/٘. مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕ٘ٙ/ٔنً المرآن للزجاج: ( انظر: معاٖ)
 . 5ٖٓٔ/ٖالعرب البن منظور: 

. وانظر: المصادر السابمة فً الهامش السابك وكبلم الحافظ هنا لرٌب من عبارة ابن األثٌر فً ٖٙٔ( الهدي: ٗ)
 . 5ٖٖ-1ٖٖ/ٕالنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث: 

 .15ٖ/ٕسٌر ابن عثٌمٌن: ( تف٘)
 .5ٖ٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٖٙ/ٖ( تفسٌر المرطبً: 2)
 . ٗ٘/ٕ( تفسٌر الماسمً: 1)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .5ٓ/ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٕٙٙ/ٔ، ومعانً المرآن للزجاج: 1ٙ/ٔ( مجاز المرآن: ٔٔ)
 .15ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕٔ)
 .5ٔ/ٕ، وانظر: تفسٌر الثعلبً: ٘ٔ٘/ٔمجمع البٌان:  (ٖٔ)
 .ٓٔٗ/ٔ( لم أتعرؾ على لابله، والبٌت من شواهد الراؼب فً تفسٌره: ٗٔ)



والهالكً كان رجبلً حدادا من لبٌلة هالن، فسمت العرب كل حداد باسمه كما سمً كل بناء 
 .(ٔ)هاجرٌا"

 :(ٕ)وفً تفسٌر)التهلكة( فً اآلٌة الكرٌمة لوالن  
 بٌل هللا هلكتم، أي عصٌتم هللا فهلكتم.أحدهما: معناه: إن لم تنفموا فً س

 .(ٖ)والثانً: أن المراد: هلكتم بتموٌة عدوكم علٌكم. أجازه الزجاج

 
ٌِْدٌُكْم إِلَى التَّْهلَُكِة{ ]البمرة :  ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى:   َ [، 5٘ٔ}َواَل تُْلمُوا بِؤ

 :(ٗ)على ألوال
، وابن (ٙ)(٘)فً سبٌل هللا تعالى ، فتهلكوا باإلثم. لاله حذٌفة أن المعنى: أن تتركوا النفمة أحدها:
، (ٔٔ)، ومجاهد(ٓٔ)، وعامر(5)، ودمحم بن كعب المرظً(1)، وروي عن عكرمة(2)عباس
 ، مثل ذلن.(ٙٔ)، والضحان(٘ٔ)، وابن جرٌج(ٗٔ)، والحسن(ٖٔ)والسدي

أخرجه  (2ٔ)حدٌث أبً أٌوبلال ابن حجر: " وهذا الذي لاله حذٌفة جاء مفسراً فً   
من طرٌك أسلم  (ٙ)والحاكم (٘)وابن حبان (ٗ)والترمذي (ٖ()ٕ)وأبو داود (ٔ)والنسابً (1ٔ)مسلم

                                                             

 .ٓٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٕٙٙ/ٔ( انظر: معانً المرآن للزجاج: ٕ)
 .ٕٙٙ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٖ)
، زاد 1ٕ٘/ٔ، وتفسٌر كثٌر: ٕٗ٘-ٖٕ٘/ٔا، والنكت والعٌون: وما بعده 1ٖ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)

 . 2ٖٗ/ٔ، الدر المنثور للسٌوطً: ٖٕٓ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
( هو: أبو عبد هللا حذٌفة بن الٌمان )ُحَسٌل، ولٌل: ِحْسل( بن جابر العبسً حلٌؾ األنصار، صحابً بن ٘)

لمنافمٌن، عالم شجاع، من السابمٌن إلى اإلسبلم، شهد أحداً والمشاهد صحابً، صاحب سر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فً ا
، 2ٕٓ/ٔهـ. انظر: الحلٌة ألبً نعٌم:  ٖٙبعدها وله بها ذكر حسن، وفضله ومنالبه كثٌرة. توفً عام: 

 . 2ٖٔ/ٔ، اإلصابة البن حجر: ٖٔٙ/ٕ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 22ٕ/ٔاالستٌعاب البن عبد البر: 
 .1ٖ٘/ٖ(:ص ٖ٘ٗٔ(، و)ٖٗٗٔتفسٌر الطبري)  (انظر:ٙ)

ولال البخاري : حدثنا إسحاق ، أخبرنا النضر ، أخبرنا شعبة عن سلٌمان لال : سمعت أبا وابل ، عن حذٌفة : } 
ٌِْدٌكُْم إِلَى التَّْهلَُكِة { لال : نزلت فً النفمة". صحٌح البخا َ ِ َوال تُْلمُوا ِبؤ  (ٙٔ٘ٗري برلم )َوأَْنِفمُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ

 .1ٗ٘/ٖ(:ص 5ٖٗٔ(،و)1ٖٗٔ(، و)2ٖٗٔ(، و)ٖٙٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
ولال البخاري : حدثنا إسحاق ، أخبرنا النضر ، أخبرنا شعبة عن سلٌمان لال : سمعت أبا وابل ، عن حذٌفة : } 

ٌِْدٌكُْم إِلَى  َ ِ َوال تُْلمُوا ِبؤ  (ٙٔ٘ٗالتَّْهلَُكِة { لال : نزلت فً النفمة". صحٌح البخاري برلم )َوأَْنِفمُوا فًِ َسبٌِِل َّللاَّ
 .1ٗ٘/ٖ(:ص ٖٓ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .1٘٘-1ٗ٘/ٖ(:ص ٖٔ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1٘٘/ٖ(:ص ٖٖ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1٘٘/ٖ(:ص ٖٗ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1ٙ٘-1٘٘/ٖ(:ص ٖٙ٘ٔ(، و)ٖ٘٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٙ٘/ٖ(:ص 2ٖ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .1ٙ٘/ٖ(:ص ٖٓٙٔ(، و)5ٖ٘ٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .1ٙ٘/ٖ(:ص ٖٔٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .12٘/ٖ(:ص ٖٗٙٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
( هو: أبو أٌوب خالد بن زٌد بن كلٌب األنصاري من كبار الصحابة، شهد بدراً ونزل النبً ملسو هيلع هللا ىلص علٌه حٌن لدم 2ٔ)

ً الروم عام:  ، أسد الؽابة البن األثٌر: 1ٗٗ/ٖهـ، ولٌل: بعدها. انظر: طبمات ابن سعد: ٓ٘المدٌنة، مات ؼازٌا
 . 1ٕٙ، التمرٌب البن حجر: 1ٓ/ٕ
أن -نه كثٌراً فً صحٌح مسلم فلم أجده، وٌؽلب على ظنً عدم وجوده فٌه ألمور كثٌرة منها: أ( بحثت ع1ٔ)

أن ابن -عند ذكره سبب نزول اآلٌة لم ٌعزه لمسلم. ب 1ٓٗ-25ٗ/ٔ: -تحمٌك األنٌس-الحافظ نفسه فً العجاب
ً وعبد ابن حمٌد فً ولم ٌعزه لمسلم بل عزاه ألبً داود والترمذي والنساب 1ٕ٘/ٔكثٌر أورده فً تفسٌره: 

تفسٌره وابن أبً حاتم وابن جرٌر وابن مردوٌه والحافظ أبً ٌعلى فً مسنده وابن حبان فً صحٌحه والحاكم 
بعد إٌراده له )صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم  2ٕ٘/ٕأن الحاكم لال فً المستدرن: -فً مستدركه. جـ
ه ولم ٌعزه لمسلم بل عزاه لمن عزاه لهم ابن أورد 2ٖ٘-2ٖٗ/ٔأن السٌوطً فً الدر المنثور: -ٌخرجاه(. د



لال: "كنا بالمسطنطٌنٌة، فخرج صؾ عظٌم من الروم، فحمل رجل من  (1)عمران (2)]أبً[
المسلمٌن على صؾ الروم حتى دخل فٌهم ثم رجع ممببلً فصاح الناس: سبحان هللا، ألمى بٌده 
إلى التهلكة، فمال أبو أٌوب: أٌها الناس، إنكم تإولون هذه اآلٌة على هذا التؤوٌل، وإنما نزلت 

نصار، إنا لما أعز هللا دٌنه وكثر ناصروه للنا بٌننا سراً: إن أموالنا لد هذه اآلٌة فٌنا معشر األ
ضاعت، فلو أنا ألمنا فٌها وأصلحنا ما ضاع منها فؤنزل هللا هذه اآلٌة، فكانت التهلكة اإِللامة 

 .(ٓٔ)"(5)التً أردناها"
 .(ٔٔ)والثانً : أي ال تخرجوا بؽٌر زاد ، فتهلكوا بالضعؾ ، وهذا لول زٌد ابن أسلم

والثالث : أي تٌؤسوا من المؽفرة عند ارتكاب المعاصً ، فبل تتوبوا ، وهذا لول البراء بن 
 نحوه. (٘ٔ()ٗٔ)، وروي عن النعمان بن بشٌر(ٖٔ)، وعبٌدة السلمانً(ٕٔ)عازب

 .(ٙٔ)والرابع : أن تتركوا الجهاد فً سبٌل هللا ، فتهلكوا ، وهذا لول أبً أٌوب األنصاري
 . (2ٔ)م فً المتال من ؼٌر نكاٌة فً العدو ، وهذا لول أبً الماسم البلخًوالخامس : أنها التمح

  . (1ٔ)والسادس : أنه عام محمول على جمٌع ذلن كله ، وهو لول أبً جعفر الطبري

                                                                                                                                                                               

أنه لد سبمنً إلى التنبٌه إلى ذلن الحمٌدان فً -كثٌر، وزاد علٌه: ابن المنذر والطبرانً والبٌهمً فً سننه. هـ
أن أحداً من العلماء المعاصرٌن كؤحمد شاكر فً تخرٌجه البن -. و1٘-2٘تخرٌجه ألسباب النزول للواحدي: 

 فً تخرٌجه البن حبان لم ٌعزه له.  جرٌر واألرناإوط
 . 5ٗرلم:  1ٖٕ/ٔ، وفً التفسٌر: 5ٕٓٔٔرلم:  55ٕ/ٙ( فً سننه الكبرى: ٔ)
( هو: أبو داود سلٌمان بن األشعث بن إسحاق بن بشٌر األزدي السجستانً، إمام ثمة، حافظ فمٌه، صاحب ٕ)

، سٌر أعبلم النببلء ٗٓٗ/ٕان البن خلكان: هـ، انظر: وفٌات األع2ٌٕ٘السنن، من كبار أهل العلم. توفً عام: 
 . ٗٓٗ، تمرٌب التهذٌب البن حجر: ٖٕٓ/ٖٔللذهبً: 

 . ٕٕٔ٘رلم:  2ٕ/ٖ( سنن أبً داود: ٖ)
 ولال: )هذا حدٌث حسن صحٌح ؼرٌب(.  52ٕٕرلم:  ٕٕٔ/٘( جامع الترمذي: ٗ)
 . 2ٔٔٗرلم:  ٓٔ-5/ٔٔ: -بترتٌب ابن بلبان-( صحٌح ابن حبان٘)
 ولال: صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه.  2ٕ٘/ٕ( المستدرن: ٙ)
( فً الطبعة السلفٌة )أسلم بن عمران( وهو تصحٌؾ، والصواب )أسلم أبً عمران( والتصحٌح من المصادر 2)

 الحدٌثٌة فً الهوامش السابمة. 
مابة. انظر: الجرح والتعدٌل ( هو: أبو عمران أسلم بن ٌزٌد التجٌبً مولى عمٌر بن تمٌم، ثمة، توفً بعد ال1)

 . ٖ٘ٔ، تمرٌب التهذٌب البن حجر: 1ٕ٘/ٕ، تهذٌب الكمال للمزي: 2ٖٓ/ٕالبن أبً حاتم: 
، 2ٖٖٕرلم:  ٘/ٖاأللبانً فً صحٌح الترمذي: -إضافة إلى الترمذي والحاكم وابن حبان-( وصححه5)

 ، وؼٌرهما. 2ٔٔٗرلم:  ٔٔ-ٓٔ/ٔٔواألرناووط فً تخرٌجه البن حبان: 
 .1ٖٖ/1(الفتح: ٓٔ)
، وانظر: معالم ٖٖٔ/ٔ(:ص2ٗ٘ٔ، وتتفسٌر ابن ابً حاتم)12٘/ٖ(:ص ٖٙٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

 .2ٖٗ/ٔ، الدر المنثور للسٌوطً: ٕٖٙ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٗٙٔ/ٔالتنزٌل للبؽوي: 
-11٘/ٖ(:ص 2ٕٖٔو)(، 2ٖٔٔ(، و)2ٖٓٔ(، و5ٖٙٔ(، و)1ٖٙٔ(، و)2ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)

٘15. 
-12٘/ٖ(:ص 21ٖٔ(، و)22ٖٔ(، و)2ٖٙٔ(، و)2ٖ٘ٔ(، و)2ٖٗٔ(، و)2ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)

٘11. 
( هو: أبو عبد هللا النعمان بن بشٌر بن سعد بن ثعلبة األنصاري الخزرجً، صحابً ابن صحابٌٌن، سكن ٗٔ)

، أسد الؽابة ٓٙ/ٗر: االستٌعاب البن عبد البر: هـ. انظ٘ٙالشام وولً إمرة الكوفة ثم حمص، وبها لتل عام: 
 . 5ٕ٘/ٖ، اإلصابة البن حجر: ٖٓٔ/٘البن األثٌر: 

، 1ٙٙ٘رلم:  ٖٗٔ/ٙ، والطبرانً فً األوسط: 2٘: -تحمٌك الحمٌدان-( رواه الواحدي فً أسباب النزول٘ٔ)
لهما رجال الصحٌح(، )رواه الطبرانً فً الكبٌر واألوسط ورجا 2ٖٔ/ٙولال الهٌثمً فً مجمع الزوابد: 
أٌضاً لعبد بن حمٌد وابن المنذر وابن  2ٖ٘/ٔ، وعزاه فً الدر المنثور: 2ٖوصححه السٌوطً فً لباب النمول: 

 مردوٌه. 
 .5ٔ٘-5ٓ٘/ٖ(:ص 1ٖٓٔ(، و)25ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٗ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 2ٔ)
 .5ٗ٘-5ٔ٘/ٖ( انظر: تفسٌر الطبري: 1ٔ)



والمول األول أظهر؛ لتصدٌر اآلٌة بذكر النفمة فهو المعتمد فً نزولها، وأما لصرها   
ٌِْدٌكُْم{،  ، واالحسن أن ٌمال أن لوله تعالى}(ٔ)اللفظعلٌه ففٌه نظر؛ ألن العبرة بعموم  َ َواَل تُْلمُوا بِؤ

 . وهللا تعالى أعلم.(ٕ)عام فً كل ماذكر، " لدخوله فٌه ، إذ اللفظ ٌحتمله"
 : (ٖ)ولد ذكر الراؼب األصفهانً فً اآلٌة تؤوٌبلن بنظرٌن  

 لدام .أحدهما : إنه نهً عن اإلسراؾ فً اإلنفاق ، وعن التهور فً اإل
لال  والثانً : إنه نهً عن البخل بالمال ، وعن المعود عن الجهاد . وكبل المعنٌٌن ٌراد بها . 

الراؼب: "فاإِلْنَساْن ، كما أنه منهً عن اإلسراؾ فً اإلنفاق ، والتهور فً اإللدام ، فهو منهً 
أَْنفَمُوا لَْم ٌُْسِرفُوا َولَْم ٌَْمتُُروا { ] عن البخل واإلحجام عن الجهاد ، ولهذا لال تعالى : } َوالَِّذٌَن إِذَا 

 .(ٗ)[ اآلٌة" 5ٕ[ اآلٌة ، ولال : } َوال تَْجعَْل ٌََدَن َمْؽلُولَةً إَِلى عُنُِمَن { ] اإلسراء :  2ٙالفرلان : 
  .(٘)[، أي : و"تحّروا فعل اإلحسان"5٘ٔلوله تعالى:}َوأَْحِسنُوا{ ]البمرة :   
اإلتٌان بكل ما هو حسن ، ومن أجلِّه اإلنفاق"لال الماسمً: أي :   

(ٙ). 
 .(2)لال ابن زٌد: "عودوا على من لٌس فً ٌده شًء"  

 .(1)لال الزجاج:" أي أنفموا فً سبٌل هللا" 

 . (5)أي أحسنوا فً جمٌع أعمالكم" لال الصابونً:"  
 .(ٓٔ)ولال البؽوي: " أي أحسنوا أعمالكم وأخبللكم وتفضلوا على الفمراء"  
 .(ٔٔ)لال المرطبً: "أي: فً اإلنفاق فً الطاعة ، وأحسنوا الظن باهلل فً إخبلفه علٌكم"  
لال الطبري:" أحسنوا أٌها المإمنون فً أداء ما ألزمتكم من فرابضً ، وتجنُّب ما   

ًَّ ، ومن اإلنفاق فً سبٌلً ، َوَعْوِد الموي منكم على الضعٌؾ ذي  أمرتكم بتجنبه من معاص
 .(ٕٔ)الَخلَّة"
لال المراؼً:" أي وأحسنوا كل أعمالكم وجّودوها وال تهملوا إتمان شىء منها ، وٌدخل  

 .(ٖٔ)ذلن التطوع باإلنفاق فً سبٌل َّللّا لنشر دعوة الدٌن "

لال ابن عثٌمٌن: "أي: افعلوا اإلحسان فً عبادة الخالك؛ وفً معاملة المخلوق؛ أما   
النبً ملسو هيلع هللا ىلص بموله: "أن تعبد هللا كؤنن تراه فإن لم تكن تراه فإنه اإلحسان فً عبادة الخالك فمد فسره 

                                                             

-5ٕ٘/ٖ. فاآلٌة على ذلن تحتمل جمٌع المعانً الممبولة، انظر: جامع البٌان للطبري: 1ٖٖ/1( انظر: الفتح: ٔ)
، فتح 12ٕ-1ٕٙ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: ٘ٗ٘، المفردات للراؼب: 2ٓ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٖ٘

، روح المعانً لؤللوسً: ٔٗٔ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: 5ٕٖ/ٔالبٌان فً مماصد المرآن لصدٌك خان: 
 . ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 21/ٕ
 .5ٖ٘/ٖ، وانظر: تفسٌر الطبري: ٖٖٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .ٗ٘/ٕ.، ونمله الماسمً فً تفسٌره: ٔٔٗ-ٓٔٗ/ٔ( انظر: تفسٌر راؼب األصفهانً: ٗ)
 .٘٘/ٖتفسٌر الماسمً: ( ٘)
 .٘٘/ٖ( تفسٌر الماسمً: ٙ)
 . عن ٌونس.5٘٘/ٖ(:ص 1ٖٗٔ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٙٙ/ٔ(معانً المرآن: 1)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٕٔ/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .ٖ٘ٙ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .5٘٘/ٖ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 .5ٖ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٖٔ)



؛ وأما اإلحسان فً معاملة الخلك: فؤن تعاملهم بما تحب أن ٌعاملون به من بذل (ٔ)ٌران"
 .(ٔ)المعروؾ، وكّؾ األذى"

 لال الراؼب: "اإلحسان:هو تحري العدالة والزٌادة علٌها ، ولهذا لال :   
ْحَساِن{]النحل: }إِنَّ  ٌَؤُْمُر ِباْلعَْدِل َواإْلِ  َ  .(ٕ)["5َّٓللاَّ
لال الشٌخ السعدي: "ولما كانت النفمة فً سبٌل هللا نوعا من أنواع اإلحسان، أمر   

َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسِنٌَن { وهذا ٌشمل جمٌع أنواع اإلحسان،  باإلحسان عموما فمال: } َوأَْحِسنُوا إِنَّ َّللاَّ
ٌده بشًء دون شًء، فٌدخل فٌه اإلحسان بالمال كما تمدم، وٌدخل فٌه اإلحسان بالجاه، ألنه لم ٌم

بالشفاعات ونحو ذلن، وٌدخل فً ذلن، اإلحسان باألمر بالمعروؾ، والنهً عن المنكر، وتعلٌم 
العلم النافع، وٌدخل فً ذلن لضاء حوابج الناس، من تفرٌج كرباتهم وإزالة شداتهم، وعٌادة 

تشٌٌع جنابزهم، وإرشاد ضالهم، وإعانة من ٌعمل عمبل والعمل لمن ال ٌحسن العمل مرضاهم، و
ونحو ذلن، مما هو من اإلحسان الذي أمر هللا به، وٌدخل فً اإلحسان أٌضا، اإلحسان فً عبادة 

، فمن (ٖ)ٌران" هللا تعالى، وهو كما ذكر النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "أن تعبد هللا كؤنن تراه، فإن لم تكن تراه، فإنه
اتصؾ بهذه الصفات، كان من الذٌن لال هللا فٌهم: } ِللَِّذٌَن أَْحَسنُوا اْلُحْسَنى َوِزٌَاَدةٌ { وكان هللا 

 .(ٗ)معه ٌسدده وٌرشده وٌعٌنه على كل أموره"
 [، وجوه:5٘ٔوفً تفسٌر لوله تعالى:}َوأَْحِسنُوا{ ]البمرة :   

 .(٘)الفرابض ، وهو لول بعض الصحابة أحدها : أنه عنى به اإلحسان فً آداء
 .(2)، وابن عباس(ٙ)والثانً : أن المراد: وأحسنوا الظن باهلل، وهو لول عكرمة

 .(1)والثالث : عُوُدوا باإلحسان على َمْن لٌس بٌده شًء ، وهذا لول زٌد بن أسلم 
َ ٌُِحبُّ اْلُمْحِسنٌَِن{ ]البمرة :    حتى ٌحبكم هللا وتكونوا من  [، أي"5٘ٔلوله تعالى:}إِنَّ َّللاَّ

 .(5)أولٌابه الممربٌن"

 .(ٓٔ)لال الزجاج:أي" فمن أنفك فً سبٌل هللا فمحسن" 
 . (ٔٔ)لال أبو السعود:" أي ٌرٌد بهم الخٌَر" 

لال ابن عثٌمٌن:" تعلٌل لؤلمر باإلحسان؛ ولو لم ٌكن من اإلحسان إال هذا لكان كافٌاً   
 .(ٕٔ)للمإمن أن ٌموم باإلحسان"

ال الراؼب : "نبّه بإظهار المحبة للمحسنٌن على شرؾ منزلتهم وفضٌلة أفعالهم"ل  
(ٖٔ). 

 الفوابد:

                                                             
؛ ٓ٘: سإال جبرٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلٌمان ... ، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙصأخرجه البخاري  (ٔ)

 .1[ ٔ] 5ٖ: بٌان اإلٌمان واإلسبلم ... ، حدٌث رلم ٔ، كتاب اإلٌمان، باب 1ٔٙوأخرجه مسلم ص
 .15ٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٔٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕ)
؛ ٓ٘: سإال جبرٌل النبً ملسو هيلع هللا ىلص عن اإلٌمان ... ، حدٌث رلم 2ٖ، كتاب اإلٌمان، باب ٙالبخاري ص(أخرجه ٖ)

 .5ٖ: بٌان اإلٌمان واإلسبلم ... ، حدٌث رلم ٔ، كتاب اإلٌمان، باب 1ٔٙوأخرجه مسلم ص
 .5ٓ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٗ)
 .5٘٘/ٖ(:ص1ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 ، وزاد:" ٌبر بكم".ٖٖ/ٔ(:ص2ٕ٘ٔ، وابن ابً حاتم)5٘٘/ٖ(:ص1ٖٖٔالطبري) ( انظر: تفسٌرٙ)
 .2ٔ/ٕ، والبحر المحٌط: 2ٖٙ/ٖ( انظر: التفسٌر البسٌط: 2)
 .5٘٘/ٖ(:ص1ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٕٙٙ/ٔ( معانً المرآن: ٓٔ)
 . ٕ٘ٓ/ٔ( تفسٌر أبً السعود: ٔٔ)
 .15ٖ/ٕابن عثٌمٌن: ( انظر: تفسٌر ٕٔ)
 .ٔٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖٔ)



من فوابد اآلٌة: األمر باإلنفاق فً سبٌل هللا؛ والزكاة تدخل فً هذا اإلنفاق؛ بل هً أول ما  - ٔ
وفً  ٌدخل؛ ألنها أوجب ما ٌجب من اإلنفاق فً سبٌل هللا؛ وهً أوجب من اإلنفاق فً الجهاد،

 صلة الرحم، وفً بر الوالدٌن؛ ألنها أحد أركان اإلسبلم.
ومنها: اإلشارة إلى اإلخبلص فً العمل؛ لموله تعالى: } فً سبٌل هللا {؛ وٌدخل فً هذا:  - ٕ

، وأن ٌكون التنفٌذ على حسب شرٌعة هللا، كما لال تعالى: -أن ٌكون المصد هلل  -المصد، والتنفٌذ 
 [ .2ٌٙمتروا وكان بٌن ذلن لواماً{ ]الفرلان:  ٌسرفوا ولم }والذٌن إذا أنفموا لم

ومنها: تحرٌم اإللماء بالٌد إلى التهلكة؛ لموله تعالى: } وال تلموا بؤٌدٌكم إلى التهلكة {؛  - ٖ
واإللماء بالٌد إلى التهلكة ٌشمل التفرٌط فً الواجب، وفعل المحرم؛ أو بعبارة أعم: ٌتناول كل ما 

 ، وخطر فً دٌنه، أو دنٌاه.فٌه هبلن اإلنسان
ومنها: أن ما كان سبباً للضرر فإنه منهً عنه؛ ومن أجل هذه الماعدة عرفنا أن الدخان  - ٗ

ً للمال أٌضاً؛ ولد نهى )ص( عن إضاعة  حرام؛ ألنه ٌضر باتفاق األطباء، كما أن فٌه ضٌاعا
 .(ٕ)المال
 وهل األمر للوجوب، أو لبلستحباب؟ومنها: األمر باإلحسان؛ لموله تعالى: } وأحسنوا {؛  - ٘

الجواب: أما اإلحسان الذي به تمام الواجب فاألمر فٌه للوجوب؛ وأّما اإلحسان الذي به كمال 
 العمل فاألمر فٌه لبلستحباب.

 ومنها: فضٌلة اإلحسان، والحث علٌه؛ لموله تعالى: } إن هللا ٌحب المحسنٌن {. - ٙ
ل؛ لموله تعالى: } إن هللا ٌحب المحسنٌن {؛ وهً محبة ومنها: إثبات المحبة هلل عز وج - 2

حمٌمٌة على ظاهرها؛ ولٌس المراد بها الثواب؛ وال إرادة الثواب خبلفاً لؤلشاعرة، وؼٌرهم من 
أهل التحرٌؾ الذٌن ٌحرفون هذا المعنى العظٌم إلى معنًى ال ٌكون بمثابته؛ فإن مجرد اإلرادة 

هم أن المحبة إنما تكون بٌن شٌبٌن متناسبٌن؛ وهذا التعلٌل لٌست بشًء بالنسبة للمحبة؛ وشبهت

باطل، ومخالؾ للنص، وإلجماع السلؾ، ومنموض بما ثبت بالسمع والحس من أن المحبة لد 
؛ (ٖ)جبل ٌحبنا ونحبه -وهو حصى  -تكون بٌن شٌبٌن ؼٌر متناسبٌن؛ فمد أثبت النبً ملسو هيلع هللا ىلص أن أُُحداً 

دابته تحبه، وهو ٌحبها؛ فالبعٌر إذا سمعت صوت صاحبها حنت إلٌه، وأتت واإلنسان ٌجد أن 
 إلٌه؛ وكذلن ؼٌره من المواشً؛ واإلنسان ٌجد أنه ٌحب نوعاً من ماله أكثر من النوع اآلخر.

 المرآن
ٌَْسَر ِمَن اْلَهْديِ وَ  ِ فَِإْن أُْحِصْرتُْم فََما اْستَ وا اْلَحج  َواْلعُْمَرةَ ّلِِل  اَل تَْحِلمُوا ُرُءوَسُكْم َحت ى ٌَْبلَُػ }َوأَتِمُّ

ُسٍن فَِإذَا اْلَهْدُي َمِحل هُ فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرًٌضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدٌَةٌ ِمْن ِصٌَاٍم أَْو َصَدلٍَة أَْو نُ 
ٌَْسرَ  ِمَن اْلَهْديِ فََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثاََلثَِة أٌَ اٍم فًِ  أَِمْنتُْم فََمْن تََمت َع بِاْلعُْمَرِة إِلَى اْلَحّجِ فََما اْستَ

اِم َوات مُوا اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم تِْلَن َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ ذَِلَن ِلَمْن لَْم ٌَُكْن أَْهلُهُ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحرَ 
َ َشِدٌُد اْلعِ  َ َواْعلَُموا أَن  ّللا   [1ٙٔ({ ]البمرة : 1ٙٔمَاِب )ّللا 

 التفسٌر:
ٌِْن، خالصٌن لوجه هللا تعالى. فإن منعكم عن الذهاب إلتمامهما بعد  وأدُّوا الحج والعمرة تامَّ
اإلحرام بهما مانع كالعدو والمرض، فالواجب علٌكم ذَْبُح ما تٌسر لكم من اإلبل أو البمر أو الؽنم 

ا من إحرامكم بحلك شعر الرأس أو تمصٌره، وال تحلموا تمرًبا إلى هللا تعالى؛ لكً تَْخُرجو
رإوسكم إذا كنتم محصرٌن حتى ٌنحر المحصر هدٌه فً الموضع الذي ُحصر فٌه ثم ٌحل من 
إحرامه، كما نحر النبً ملسو هيلع هللا ىلص فً "الحدٌبٌة" ثم حلك رأسه، وؼٌر المحصر ال ٌنحر الهدي إال فً 

العٌد، الٌوم العاشر وما بعده من أٌام التشرٌك. فمن كان منكم الحرم، الذي هو محله فً ٌوم 
َحلَك، وعلٌه فدٌة: بؤن ٌصوم  -وهو ُمْحِرم-مرًٌضا، أو به أذى من رأسه ٌحتاج معه إلى الحلك 

ثبلثة أٌام، أو ٌتصدق على ستة مساكٌن لكل مسكٌن نصؾ صاع من طعام، أو ٌذبح شاة لفمراء 
                                                             

؛ وأخرجه مسلم 2ٖٗٙ، ما ٌكره من لٌل ولال، حدٌث رلم ٕٕ، كتاب الرلاق، باب ٖٗ٘أخرجه البخاري ص (ٕ)
 (.5ٖ٘[ )ٗٗ] 1ٙٗٗ: النهً عن كثرة السإال...، حدٌث رلم ٘، كتاب األلضٌة، باب 51ٕص

، 115ٕ: فضل الخدمة فً الؽزو، حدٌث رلم 2ٔجهاد والسٌر، باب ، كتاب الٕٖٕأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .ٖ٘ٙٔ[ ٕٙٗ] ٕٖٖٔفضل المدٌنة  1٘، كتاب الحج، باب 5ٓ٘وأخرجه مسلم ص



م علٌه الحرم. فإذا كنتم فً أمن وصحَّ  ة: فمن استمتع بالعمرة إلى الحج وذلن باستباحة ما ُحّرِ
بسبب اإلحرام بعد انتهاء عمرته، فعلٌه ذبح ما تٌسر من الهدي، فمن لم ٌجد َهْدًٌا ٌذبحه فعلٌه 
صٌام ثبلثة أٌام فً أشهر الحج، وسبعة إذا فرؼتم من أعمال الحج ورجعتم إلى أهلٌكم، تلن 

ٌامها. ذلن الَهْدُي وما ترتب علٌه من الصٌام لمن لم ٌكن أهله من عشرة كاملة ال بد من ص
ساكنً أرض الحرم، وخافوا هللا تعالى وحافظوا على امتثال أوامره واجتناب نواهٌه، واعلموا 

 أن هللا شدٌد العماب لمن خالؾ أمره، وارتكب ما عنه زجر.
 فً سبب نزول اآلٌة وجوه:  

صفوان بن أمٌة، أنه لال: جاء رجل إلى النبً صلى هللا علٌه عن  أحدها:أخرج ابن أبً حاتم"
وسلم متضمخا بالزعفران، علٌه جبة، فمال: كٌؾ تؤمرنً ٌا رسول هللا فً عمرتً؟ لال: فؤنزل 
هللا: وأتموا الحج والعمرة هلل فمال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أٌن السابل عن العمرة؟ فمال: ها أنا ذا. فمال له: 

فً حجن، فاصنعه  -ٌعنً صانعا -عنن ثٌابن ثم أؼتسل واستنشك ما استطعت، ثم ما كنت الك
 .(ٔ)فً عمرتن"

عز  -أهل الجاهلٌة كانوا ٌشركون فً إحرامهم. فؤمر  هللا والثانً: ولال مماتل بن سلٌمان:إن"
والمسلمٌن أن ٌتموهما هلل فمال : وأتموا الحج والعمرة هلل وهو أال ٌخلطوهما  -ملسو هيلع هللا ىلص -النبً -وجل
 .(ٕ)بشًء"

والثالث: لال المرطبً:" أن العرب كانت تمصد الحج لبلجتماع والتظاهر والتفاضل والتنافر 
ء الحاجة وحضور األسواق، وكل ذلن لٌس هلل فٌه طاعة، وال حظ بمصد، وال لربة ولضا

 .(ٖ)بمعتمد. فؤمر هللا سبحانه وتعالى بالمصد إلٌه ألداء فرضه ولضاء حمه، ثم سامح فً التجارة"
ًّ نزلت هذه اآلٌة: }فمن كان منكم مرٌضا والرابع: أخرج الواحدي " عن كعب بن عجرة لال: "ف

فمال: " احلك وافده صٌام  -ملسو هيلع هللا ىلص  -من رأسه{ ولع الممل فً رأسً فذكرت ذلن للنبً أو به أذى 

 .(ٗ)"ثبلثة أٌام، أو النسن، أو أطعم ستة مساكٌن لكل مسكٌن صاع
ثم اختلؾ فً َسنَتِه لال ابن حجر: "  

؛ ألنها نزلت فٌها (ٕ)فالجمهور على أنها سنة ست (ٔ)
وا اْلَحجَّ  ِ{ }َوأَتِمُّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ

، وٌإٌده لراءة (ٗ)، وهذا ٌنبنً على أن المراد باإِلتمام ابتداء الفرض(ٖ)

                                                             

. ولال ابن ٖٖٗ/ ٔ، ولال ابن كثٌر: حدٌث ؼرٌب وسٌاق عجٌب ٖٖٗ/ٔ(:ص2ٙٔٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)ٔ)
السند وهم فإنه فً الصحٌح من طرٌك عطاء عن صفوان  حجر: "وهذا الحدٌث رواته ثمات لكن ولع فً سٌاق

بن ٌعلى بن أمٌة عن أبٌه فسمط من هذه الرواٌة كلمتان لوله: "ابن ٌعلى" ولوله: "عن أبٌه" فصار ظاهره أنه 
من مسند صفوان بن أمٌة وهو ابن خلؾ الجمحً وإنما هو من رواٌة صفوان بن ٌعلى بن أمٌة التمٌمً، ولد 

والنسابً من طرق عن عطاء ولٌس عند أحد منهم ذكر نزول هذه اآلٌة فً هذه أخرجه البخاري 
"،  5ٖٖ/ ٖ، وانظر: "صحٌح البخاري" كتاب "الحج" باب ؼسل الخلوق "الفتح" "1ٙٗ/ٔالمصة".]العجاب: 

" وفً مواضع أخرى و"صحٌح مسلم" ٗٔٙ/ ٖوكتاب "العمرة" باب ٌفعل بالعمرة ما ٌفعل بالحج "الفتح" "
"، ٘ٙٔ-ٗٙٔ/ ٕ" و"سنن أبً داود" "المناسن" باب الرجل ٌحرم فً ثٌابه "1ٖ1-1ٖٙ/ ٕتاب الحج" "أول، ك

"، "سنن 52ٔ-5ٙٔ/ ٖو"جامع الترمذي" كتاب "الحج" باب ما جاء فً الذي ٌحرم وعلٌه لمٌص أوجبه "
/ 5فً "التحفة" "" ورواه فً الكبرى أًٌضا كما ٖٔٔ-ٖٓٔ/ ٘النسابً" كتاب "المناسن"، الجبة فً اإلحرام "

": "ولم ألؾ فً شًء من الرواٌات على بٌان المنزل ٗٔٙ/ ٖ". هذا ولد لال الحافظ فً "الفتح" "ٕٔٔ-ٓٔٔ
حٌنبذ من المرآن ولد استدل به جماعة من العلماء على أن من الوحً ما ال ٌُتلى، لكن ولد ولع عند الطبرانً فً 

{ ووجه الداللة منه على األوسط من طرٌك أخرى أن المنزل حٌنبذ لوله تع وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ الى: }َوأَتِمُّ
المطلوب عموم األمر باإلتمام، فإنه ٌتنازل الهٌبات والصفات". ولم ٌذكر رواٌة ابن أبً حاتم ولد ذكرها هنا 

 [.12ٗ-1ٙٗ/ٔفكؤنه ذهل عنها. ومما ٌبلحظ أنه لم ٌشر هنا إلى حدٌث الطبرانً!".]انظر: حاشٌة العجاب: 
. وذكره ابن حجر فً العجاب عن المرطبً عن مماتل. والصحٌح أن 5ٖٙ/ٕ(وذكره المرطبً فً تفسٌره: ٕ)

 .12ٗ/ٔالمرطبً لم ٌنسب الكبلم الى مماتل، انظر: العجاب: 
 .5ٖٙ/ٕ(المرطبً فً تفسٌره: ٖ)
 .11ٗ/ٔ، والعجاب: 5٘( أسباب النزول: ٗ)



بلفظ: }وألٌموا{ أخرجه الطبري بؤسانٌد صحٌحة  (5)وإبراهٌم النخعً (1()2)ومسروق (ٙ()٘)علممة
 .(ٕٔ)("ٔٔ)لبل ذلن، وهذا ٌمتضً تمدم فرضه (ٓٔ)عنهم، ولٌل: المراد باإِلتمام اإِلكمال بعد الشروع

الخامس: أخرج ابن حجر عن مجاهد لال: "كان أهل الجاهلٌة إذا حجوا لالوا: إذا عفا األثر 
وتولى الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر فؤنزل هللا تعالى: }فََمْن تََمتََّع ِباْلعُْمَرةِ إَِلى 

 .(ٖٔ)اْلَحج{ تؽٌٌرا لما كان أهل الجاهلٌة ٌصنعون وترخٌصا للناس"
السادس: أخرج الطبري عن ابن زٌد، لال:" كانوا ٌمفون موالؾ مختلفة ٌتجادلون ، كلهم ٌدعً 

 .(ٔ)أن مولفه مولؾ إبراهٌم. فمطعه هللا حٌن أعلم نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص بمناسكهم"

                                                                                                                                                                               

)واختلؾ هل هو على الفور أو  ٕٗٗ/ٖ( أي: فً سنة فرضه؛ والمراد: الحج، لال ابن حجر فً الفتح: ٔ)
التراخً؟ وهو مشهور، وفً ولت ابتداء فرضه، فمٌل: لبل الهجرة، وهو شاذ، ولٌل: بعدها، ثم اختلؾ فً سنته: 

 فالجمهور على أنها سنة ست...(. 
سبته إلى الجمهور نظر، فمن لال: ٌجب على التراخً والمراد باإلتمام: ( هذا أحد األلوال فً المسؤلة، وفً نٕ)

ابتداء الفرض، وهم الشافعٌة ومن وافمهم من أهل المذاهب لالوا: كان الفرض سنة ست بهذه اآلٌة، ومن لال: 
سنة  ٌجب على الفور والمراد باإلتمام: اإلكمال بعد الشروع، وهم جل أهل المذاهب لالوا: كان الفرض أواخر

ٌِْت﴾ ]آل عمران:-عز وجل-تسع بموله ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ [، ولكن الذي ٌنبؽً أن ال ٌختلؾ فٌه أن هذه 52: ﴿َوّلِِلَّ
اآلٌة تدل على مشروعٌة الحج والعمرة، سواء للنا بداللتها على الفرض أم عدم داللتها. انظر: فتح المدٌر البن 

، عمدة الماري 5ٔٗ-5ٓٗ/ٖ، معرفة السنن واآلثار للبٌهمً: 1ٔٔ/ٖفً: ، الذخٌرة للمرإٖ٘-ٖٕٖ/ٕالهمام: 
 ، وؼٌرها. ٕٕٔ/5للعٌنً: 

( ال خبلؾ بٌن أهل العلم على أن هذه اآلٌة نزلت سنة ست فً عمرة الحدٌبٌة حٌن صد المشركون رسول هللا ٖ)
، وابن ٕٓٔ-5ٔٔ/ٔبً فً أحكام المرآن: ملسو هيلع هللا ىلص عن مكة، ولد حكى االتفاق على ذلن جماعة منهم: ابن العر

، وجزم بذلن ابن المٌم فً ٓٔٔ-5ٓٔ/٘، والشنمٌطً فً أضواء البٌان ٕٙٔ/ٕعاشور فً التحرٌر والتنوٌر: 
، ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗ/ٖ، وابن عابدٌن فً حاشٌته: ٕٖ٘/ٕ، وابن الهمام فً فتح المدٌر: 5٘٘/ٖو ٔٓٔ/ٕزاد المعاد: 

 ، وؼٌرهم. ٕ٘-ٕٗ/ٗاوردي فً الحاوي الكبٌر: ، والم1ٔٔ/ٖوالمرافً فً الذخٌرة: 
، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ/٘( لال به جماعة منهم: الفخر الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
ٔ/ٔٓٙ . 
حافظ، ( هو: أبو شبل علممة بن لٌس بن عبد هللا بن مالن النخعً الكوفً، تابعً أدرن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولم ٌره، إمام ٘)

ثمة ثبت، فمٌه عابد، عالم الكوفة وممرإها، الزم ابن مسعود، وكان أعلم الناس به وأشبههم بسمته وهدٌه، توفً 
، الكاشؾ للذهبً: 5ٔ/ٕ، الحلٌة ألبً نعٌم: ٗٓٗ/ٙهـ. انظر: الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: ٕٙعام: 
 . ٓٔٔ/ٖ، اإلصابة البن حجر: ٕٕٗ/ٕ
 . 2ٕ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 12ٖٔرلم:  2/ٗ: ( جامع البٌان للطبريٙ)
( هو: أبو عابشة مسروق بن األجدع بن مالن الهمدانً الوادعً الكوفً، تابعً أسلم فً حٌاة النبً ملسو هيلع هللا ىلص ولم 2)

رٌخ هـ، ولٌل لبلها. انظر: تاٌٖٙره، إمام حافظ، فمٌه ممرئ، عابد من كبار أصحاب ابن مسعود، توفً عام: 
 . 5ٕٗ/ٖ، اإلصابة البن حجر: ٖٙ/ٗ، سٌر أعبلم النببلء للذهبً: ٕٖٕ/ٖٔبؽداد للخطٌب: 

، ٘/ٗ، ولد أوردها عنه المسطبلنً فً إرشاد الساري: ٕٔ-2/ٗ( لم أجد لراءته فً جامع البٌان للطبري: 1)
 . ٖ/٘والشوكانً فً نٌل األوطار: 

ً أن تحمل هذه المراءة على التفسٌر كما أشار إلى ذلن ابن . وٌنبؽ1ٖٙٔرلم:  2/ٗ( جامع البٌان للطبري: 5)
 . 2ٕ/ٕ، وأبو حٌان فً البحر المحٌط: 5ٓٔ/ٕعطٌة فً المحرر الوجٌز: 

-1ٔٔ/ٔ، وابن العربً فً أحكام المرآن: ٕٓ/ٗ( اختار هذا المول جل المفسرٌن كالطبري فً جامع البٌان: ٓٔ)
نسبه للشعبً وأبً بردة وابن زٌد ومسروق، والنحاس فً و ٕٗ٘/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: 5ٔٔ

، واأللوسً 15ٕ-11ٕ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٖٔٔ/ٔ، وابن جزي فً التسهٌل: ٗٔٔ/ٔمعانً المرآن: 
لال: )فَإِن أُْحِصْرتُم(، واإلحصار -عز وجل-. وهو الظاهر لداللة ما بعده علٌه، فإن هللا21/ٕفً روح المعانً: 

، ٕٖٔ/ٔنع اإلتمام بعد الشروع وٌوجب ما استٌسر من الهدي. انظر: أحكام المرآن إللكٌا الهراس: إنما ٌم
 . 2ٕٔ/ٕالتحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 

وفٌها سإال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص -( لال لوم: إنه فُِرض سنة خمس، واستدلوا على ذلن بؤن لصة ضمام بن ثعلبةٔٔ)
، ٕٙٔ/ٗ، واألرجح أن لدومه كان سنة تسع، انظر: سٌرة ابن هشام: -نت سنة خمسعن فرض الجج علٌه كا
 . ٕٕٔ/٘، أضواء البٌان للشنمٌطً: ٖٕٓ-ٕٕٓ/ٕ، اإلصابة البن حجر: ٔٙ-ٓٙ/٘البداٌة والنهاٌة البن كثٌر: 

 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٖ(الفتح: ٕٔ)
والمرآن واإلفراد بالحج، وفسخ ، و انظر "صحٌح البخاري" "كتاب "الحج"، باب التمتع 5ٗٗ/ٔ( العجاب: ٖٔ)

 ".ٕٕٗ/ ٖالحج لمن لم ٌكن معه هدي "الفتح" "



ِ{]البمرة:   وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ تاّمٌن بؤركانهما أي: أدوهما [، "5ٙٔلوله تعالى: } َوأَتِمُّ
 .(ٕ)وشروطهما لوجه هللا تعالى"

وأتموا أٌها المإمنون الحّج والعمرة هلل بعد دخولكم فٌهما  لال الطبري: أي:"  
 .(ٖ)وإٌجابكموهما على أنفسكم ، على ما أمركم هللا من حدودهما"

لمحدد، لال ابن عثٌمٌن: أي "ابتوا بهما تامتٌن؛ وهذا ٌشمل كمال األفعال فً الزمن ا  
وكذلن صفة الحج، والعمرة ، أن تكون موافمة تمام الموافمة لما كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌموم به و)البلم( 

 .(ٗ)فً لوله تعالى: }هلل{ تفٌد اإلخبلص، ٌعنً مخلصٌن هلل عز وجل ممتثلٌن ألمره"
 .(٘)ٌِْت{وفً لراءة عبد هللا :}َوأَلٌُِموا اْلَحجَّ واْلعُْمَرةَ إِلى اْلبَ   
ِ{]البمرة: ولد اختلؾ العلماء فً تفسٌر لوله تعالى:   وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ [، على 5ٙٔ} َوأَتِمُّ

 :(ٙ)وجوه
أحدها : ٌعنً وأتموا الحج لمناسكه وسننه ، وأتموا العمرة بحدودها وسنتها ، وهذا لول ابن 

 .(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، وإبراهٌم(5)، وعلممة بن لٌس(1)، ومجاهد(2)عباس
ٌَْرةِ أهلن ، وهذا لول علً والثانً : أن إتمامهما أَْن تُْحِرَم بهما من ُدَو
، وسعٌد (ٖٔ)، وطاوس(ٕٔ)

 .(ٗٔ)بن جبٌر
والثالث : أن إتمام العمرة ، أن نخدم بها فً ؼٌر األشهر الحرم ، وإتمام الحج أن تؤتً بجمٌع 

 .(ٙٔ)، والماسم بن دمحم(٘ٔ)لول لتادةمناسكه ، حتى ال ٌلزم دم لجبران نمصان ، وهذا 
ٌَْرةِ أهلن ، ألجلهما ، ال ترٌد ؼٌرهما من تجارة ، وال مكسب ، وهذا  والرابع : أن تخرج من ُدَو

 . (2ٔ)لول سفٌان الثوري
، وابن  (5ٔ)، وأبً بردة(1ٔ)والخامس : أن إتمامهما واجب بالدخول فٌهما ، وهذا لول الشعبً

 فً أحد لولٌه. (ٕٗ)، وسعٌد بن جبٌر(ٖٕ)، وعلً بن حسٌن(ٕٕ)، وعطاء(ٕٔ)، ومسروق (ٕٓ)زٌد

                                                                                                                                                                               

 .ٙٗٔ/ٗ(:ص2ٖٖٓ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .ٕٗ٘/ٔ، والنكت والعٌون: ٕٓ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .5ٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .2/ٗ(:ص 1ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 وما بعدها. 5ٙ٘/ٖتفسٌر الطبري: ( انظر: ٙ)
 .2/ٗ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1/ٗ(:ص15ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2/ٗ(:ص1ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1/ٗ(:ص5ٖٔٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1/ٗ(:ص5ٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .1/ٗ(:ص5ٖٗٔ(، و)5ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5/ٗ(:ص52ٖٔ(، و)5ٖٙٔظر: تفسٌر الطبري)( انٖٔ)
 .1/ٗ(:ص5ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5/ٗ(:ص55ٖٔ(، و)51ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٓٔ-5/ٗ(:صٕٖٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٓٔ/ٗ(:صٕٖٔٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٔٔ/ٗ(:صٕٖ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري:)1ٔ)
 .ٓٔ/ٗ:ص(ٖٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٓٔ/ٗ(:صٕٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٔٔ/ٗ(:ص2ٕٖٓ(، و)ٕٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٔ/ٗ(:صٕٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .ٔٔ/ٗ(:ص1ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .ٔٔ/ٗ(:ص5ٕٖٓ(، و)1ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ)



ِ{ ]البمرة :  أن لوله تعالى: -وهللا أعلم-والصواب   وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ [، "أمٌر 5ٙٔ}َوأَتِمُّ
من هللا بإتمام أعمالهما بعد الدُّخول فٌهما وإٌجابهما على ما أِمر به من حدودهما وسنَنِهما"
(ٔ). 

 اختلؾ أهل العلم فً )العمرة( هل هً واجبة أم تطّوع، وفٌه لوالن:ولد   
أحدهما:  أن هللا أوجب العمرة وجوَب الحج، واحتجوا على ذلن بمراءة }َواْلعُْمَرةَ{ بنصبها، أي:} 

ِ{ ، بمعنى ألٌموا فرَض الحّج والعمرةَ. وهذا لول الشعبً وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ َوأَتِمُّ
، (ٖ)وعطاء، (ٕ) 

 فً أحد لولٌه. (ٗ)وسعٌد بن جبٌر
، (2)، وإبراهٌم(ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)الثانً: أن )العمرة( تطوع، وهذا لول عبدهللا بن مسعود

 .(1)والشعبً
وهإالء رأوا أنه ال داللة على وجوبها فً نَْصبهم }والعمرةَ{، ولالوا:  بؤن العمرة من   

إتماُمه بدخوله فٌه ، ولم ٌكن ابتداُء الدخول فٌه فرًضا علٌه. األعمال ما لد ٌلزم العبَد عمله و
ًَّ فٌه وإتمامه ،  ع ، وال خبلؾ بٌن الجمٌع فٌه أنه إذا أحرم به أّن علٌه المض وذلن كالحج التطوُّ
ولم ٌكن فرًضا علٌه ابتداء الدخوُل فٌه. ولالوا : فكذلن العمرة ؼٌُر فرٍض واجب الدخوُل فٌها 

أن على من دخل فٌها وأوجبَها على نفسه إتماَمها بعد الدخول فٌها. لالوا : فلٌس فً ابتداًء ، ؼٌر 
أمر هللا بإتمام الحج والعمرة داللةٌ على وجوب فرضها. لالوا : وإنما أَوجبنا فرَض الحّج بموله 

ٌِْه َسبٌِبل { ٌِْت َمِن اْستََطاَع ِإلَ ِ َعلَى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ  .(5) [52] سورة آل عمران :  عز وجل : } َوّلِِلَّ
. ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص : أنه سبل عن (ٓٔ)والصواب أن "العمرة تطوع ال فرض"  

 .(ٔٔ)العمرة أواجبة هً ؟ ، فمال : " ال، وأن تعتمروا خٌٌر لكم"
 .(ٕٔ)والعمرة تطوع"وعن أبً صالح الحنفً ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : الحجُّ جهاٌد ،   
ِ{]البمرة: واختلفت المراءة فً لوله تعالى:   وا اْلَحجَّ َواْلعُْمَرةَ ّلِِلَّ [، على 5ٙٔ}َوأَتِمُّ

 :(ٖٔ)وجهٌن

.}  أحدهما: } َواْلعُْمَرةَ {، بالنصب عطفا على} اْلَحجَّ

                                                             

 .ٕٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ)
. ولد روي عن الشعبً خبلفا عن هذا المول. إذ أخرج عنه ٔٔ/ٗ(:ص ٕٖ٘ٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٕ)

 (.ٗٔ/ٗ(:ص ٕٕٖٔالطبري:" العمرة تطوع".)تفسٌر الطبري)
 .ٕٔ/ٗ(:صٕٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٔ-ٔٔ/ٗ(:ص 5ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٗٔ/ٗ(:صٕٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٗٔ/ٗ(:صٕٖٙٔ)( انظر: تفسٌر الطبريٙ)
 .ٗٔ/ٗ(:صٕٕٖٓ(، و)5ٕٖٔ(، و)1ٕٖٔ(، و)2ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٗٔ/ٗ(:صٕٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .ٕٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 نحوه. حلبً( ، عن ابن معاوٌة ، عن الحجاج بن أرطاة ، بهذا اإلسناد ، ٖٙٔ:  ٖ) 5ٗٗٗٔ(رواه أحمد : ٔٔ)

 -، من طرٌك عبد الواحد بن زٌاد  5ٖٗ:  ٗ، من طرٌك عمر بن علً ، والبٌهمً  ٖٔٔ:  ٕورواه الترمذي 
كبلهما عن الحجاج ، به ، نحوه . ولال الترمذي : " هذا حدٌث حسن صحٌح " . رجح البٌهمً أن المحفوظ 

، فً إعبلل المرفوع  ٌٕٗٓص ، ص رواٌته مولوفا من كبلم جابر ، ولد أطال الحافظ ابن حجر ، فً التلخ
 وترجٌح المولوؾ .

، لال : " فاختلؾ الناس فً العمرة ، فمال بعض  ٖٔٔ:  ٕ(الحدٌث مرسل . ورواه الشافعً فً األم ٕٔ)
المشرلٌٌن : العمرة تطوع. ولال سعٌد بن سالم ، )هو المداح ، شٌخ الشافعً( واحتج بؤن سفٌان الثوري أخبره 

، عن أبً صالح الحنفً ، أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : الحج الجهاد ، والعمرة تطوع. فملت له  عن معاوٌة بن إسحاق
أن تكون العمرة واجبة  -: أتثبت مثل هذا عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ؟ فمال : هو منمطع " . ثم ذهب الشافعً ٌمٌم علٌه الحجة 

هذا الحدٌث المرسل ، من طرٌك الشافعً. ثم نمل عنه بعض  1ٖٗ:  ٗ" . إلى آخر ما لال . ولد روى البٌهمً 
 ما نملته. 

 .٘ٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖٔ)



بخبرها الذي بعدها ، والثانً:} َواْلعُْمَرةُ{، بالرفع، على أنه من أعمال الِبّرِ هلل ، فتكون مرفوعة 
 وهو لوله : }هلل{.

وأولى المراءتٌن بالصواب، لراءة من لرأ بنصب } َواْلعُْمَرةَ {، عطفا على لوله   
 }الحّج{، بمعنى األمر بإتمامهما له. وهللا أعلم.

أي إذا منعتم عن إتمام الحج أو  [، "5ٙٔ{]البمرة:فَإِْن أُْحِصْرتُْم  لوله تعالى: }  
 .(ٔ)العمرة"

 .(ٕ)لال ابن عثٌمٌن:"أي:فإن" منعتم عن إتمامها"  
 .(ٖ)حبسكم عدو عن إتمام الحجج أو العمرة وأردتم التحلل" لال الماسمً: إي:وإذا "  
ولد اختلؾ أهلم العلم فً تفسٌر )اإلحصار( الذي جعل هللا على من ابتلً به فً حجه   

 وعمرته ما استٌسر من الهدي، وفٌه ثبلثة ألوال:
، (٘)، ومجاهد(ٗ)أحدهما : أنه كل حابس من عدّو ، أو مرض ، أو عذر ، وهو لول ابن عباس

 . (ٔٔ)، وأبً حنٌفة(ٓٔ)، ومماتل بن حٌان(5)، وعروة بن الزبٌر(1)، وإبراهٌم(2)، ولتادة(ٙ)وعطاء
عنً به : حاصًرا [ 1ٌواستدلوا بموله تعالى:}َوَجعَْلنَا َجَهنََّم ِلْلَكافِِرٌَن َحِصًٌرا{ ]اإلسراء :   

 .(ٕٔ)، أي حابًسا"
، (ٗٔ)، وابن عمر(ٖٔ)والثانً : أنه اإلحصار بالعدّو ، دون المرض ، وهو لول ابن عباس

 .(5ٔ)، والشافعً(1ٔ)، وأنس بن مالن(2ٔ)، وزٌد بن أسلم(ٙٔ)، والزهري(٘ٔ)وطاوس
إلى  لالوا : "فإنما أنزل هللا هذه اآلٌة فً َحْصر العدو ، فبل ٌجوز أن ٌصرؾ حكمها  

 .(ٕٓ)ؼٌر المعنى الذي نزلْت فٌه"
 .(ٕٔ)والثالث: أن اإلحصار من كل شًء مإذي. لاله الثوري

والصواب أن تفسٌر اآلٌة مراٌد بها إحصاُر ؼٌر العدّو وأنه إنما ٌراد بها الخوؾ من   

ن إال بزوال العدو، وٌدل علٌه كلمة )األمُن( فً لوله تعالى:} فَإِذَا أَِمْنتُْم {، ألن )األمن( ال ٌكو
                                                             

 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔ)
 .5ٕٖ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٙ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٖ)
 .ٕٕ/ٗ(:صٖٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٔ/ٗ(:ص1ٕٕٖو)(، 2ٖٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٕ/ٗ(:ص5ٕٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٕ/ٗ(:صٖٕٖٔ(، و)ٖٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٕ/ٗ(:صٖٖٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٔ( انظر:النكت والعٌون: ٔٔ)
. لال الراؼب :" ظاهر لوله تعالى : } أُْحِصْرتُْم { أنه ال فرق فٌه بٌن أن ٖٕ-ٕٕ/ٗالطبري: ( انظر: تفسٌر ٕٔ)

ٌحصر بمكة أو بؽٌرها ، وبعد عرفة أو لبلها . وكذلن ال فرق فً الظاهر بٌن أن ٌحصره عدو مسلم أو ؼٌره . 
زلت فً سبب العدو فبل وظاهره ٌمتضً أنه ال فصل بٌن إحصار العدو وإحصار المرض . لوال أن اآلٌة ن

 ٌجوز أن تتعدى إال بداللة . وألن لوله : } فَإِذَا أَِمْنتُْم { ٌدل على أن ا لمراد باإلحصار هو بالعدو .
 [.ٕٔٗ/ٔولد ٌمال : العبرة فً أمثاله بعمومه ، كما ذهب إلٌه ثلة من السلؾ".]تفسٌر الراؼب األصفهانً:

 .ٕٗ-ٖٕ/ٗ(:ص2ٖٕٖو) (،ٖٕٖٙ(،و)ٖٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٗٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٘ٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: ٙٔ)
 .ٖٖٙ/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم: 2ٔ)
 .ٕ٘/ٗ(:ص1ٖٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕ٘٘-ٕٗ٘/ٔن: وما بعدها، والنكت والعٌو ٕٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5ٔ)
 .ٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٓ)
 .ٖٖ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٔ)



الخوؾ، وإذ كان ذلن كذلن ، "فمعلوم أن اإلحصار الذي عنى هللا فً هذه اآلٌة ، هو الخوؾ 
 .(ٔ)الذي ٌكون بزواله األمُن "

ٌَْسَر ِمَن اْلَهْديِ{ ]البمرة :  لوله تعالى:   [، أي: "فعلٌكم ما تٌسر من الهدي 5ٙٔ} فََما اْستَ
 .(ٕ)الشرعً"

 .(ٖ)كم أن تذبحوا ما تٌسر من بدنة أو بمرةٍ أو شاة"فعلٌ لال الصابونً:أي:"  
لال ابن عثٌمٌن: "وهو ما كان ثنٌاً مما سوى الضؤن؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: "ال تذبحوا إال   

؛ وهذا النهً ٌشمل كل ما ذبح تمرباً إلى (ٔ)مسنَّة إال إن تعسر علٌكم فتذبحوا جذعة من الضؤن"
 .(ٗ)أو أضحٌة، أو عمٌمة"هللا عز وجل من هدي، 

لال الماسمً: "وأعلى الهدي بدنة ، وأدناه شاة . والمعنى : أن المحرم إذا أُحصر وأراد   
 .(٘)أن ٌتحلل، تحلل بذبح هدي تٌسر علٌه : من بدنة أو بمرة أو شاة "

ٌَْسَر ِمَن اْلَهْديِ{]البمرة:    [، لوالن :5ٙٔوفً تفسٌر لوله تعالى:}فََما استَ
، (ٓٔ)، والسدي(5)،وعطاء(1)، ولتادة(2)، والحسن(ٙ)ا :أنه شاةُ ، وهو لول ابن عباسأحدهم
 ، وأكثر الفمهاء .(٘ٔ)، ومالن(ٗٔ)، وعلً(ٖٔ)، وأبً جعفر(ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ)وعلممة

، (1ٔ)، ومجاهد(2ٔ)، وعابشة(ٙٔ)والثانً : أنه من اإلبل والبمر ، سن دون سن، وهو لول عمر
 . (ٕٓ)، وعروة (5ٔ)وطاوس
لال الثعلبً:" وألوى األلوال بالصواب لول من لال إنه شاة، ألنه ألرب إلى التٌسر،  

 . (ٕٔ)[، وفً الظبً شاة"5٘وألن هللا سمً الشاة هدٌا فً لوله َهْدٌاً باِلَػ اْلَكْعبَِة{]المابدة:

لال الطبري: و}الهدي{، إنما سمً )هدٌا(، "ألنه تمرب به إلى هللا جل وعز مهدٌه ،   
ة الهدٌة ٌهدٌها الرجل إلى ؼٌره متمربا بها إلٌه ، ٌمال منه : أهدٌت الهدي إلى بٌت هللا ، بمنزل

فؤنا أهدٌه إهداء، كما ٌمال فً الهدٌة ٌهدٌها الرجل إلى ؼٌره : أهدٌت إلى فبلن هدٌة وأنا أهدٌها 

                                                             

 .ٕٙ-ٕ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .5ٕٖ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)

 .5ٖٙٔ[ ٖٔ] 1ٕٓ٘: سن األضحٌة، حدٌث رلم ٕ، كتاب األضاحً، باب 1ٕٓٔأخرجه مسلم ص (ٔ)
 .5ٕٖ/ٕتفسٌر ابن عثٌمٌن: ( انظر: ٗ)
 .ٙ٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٘)
(، ٕٖٗٗ(، و)ٖٕٖٗ(، و)ٕٕٖٗ(، و)ٕٖٔٗ(، و)ٕٖٓٗ(، و)5ٖٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
(، ٕٖٓٙ(، و)1ٕٖ٘(، و)2ٕٖ٘(، و)ٕٖٙ٘، و)1ٕ/ٗ(:صٕٖٓ٘(، و)5ٕٖٗ، و)2ٕ/ٗ(:صٕٖ٘ٗو)
 .5ٕ/ٗ(:صٕٖٔٙو)
 .1ٕ/ٗ(:صٕٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .1ٕ/ٗ(:ص2ٕٖٗنظر: تفسٌر الطبري)( ا1)
 .1ٕ/ٗ(:صٕٕٖ٘(، و)ٕٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1ٕ/ٗ(:صٖٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٕ/ٗ(:صٕٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕ/ٗ(:ص5ٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٕ/ٗ(:صٕٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖٓ-5ٕ/ٗ(:صٕٖٗٙو)(، ٖٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٓ/ٗ(:صٕٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
(، 2ٕٖٙ(، و)2ٕٖ٘(، و)2ٕٖٗ(، و)2ٖٕٖ(، و)2ٕٕٖ(، و)2ٕٖٔ(، و)2ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٕٖ-ٖٓ/ٗ(:ص21ٕٖ(، و)22ٕٖو)
 .ٖٔ/ٗ(:ص2ٕٖٓ(انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٖ/ٗ(:ص25ٕٖ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕٖ/ٗ(:ص25ٕٖالطبري)(انظر: تفسٌر 5ٔ)
 .ٕٖ/ٗ(:ص1ٕٕٖ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٓٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕٔ)



حرمته ، وٌمال للبدنة )هدٌة(، ومنه لول زهٌر بن أبً سلمى ، ٌذكر رجبل أسر ، ٌشبهه فً 
 :  (ٔ)بالبدنة التً تهدى

 ٕ()فلم أر معشرا أسروا هدٌا      ولم أر جار بٌت ٌستباء!" 
 :(ٖ)[، لوالن 5ٙٔوفً اشتماق }اْلَهْديِ{]البمرة:  

 .(ٗ)أحدهما : أنه مؤخوذ من الهدٌة . لاله أبو علً
 الرشاد.والثانً : مؤخوذ من لولهم: هدٌتُه َهْدٌاً ، إذا سمته إلى طرٌك سبٌل 

 :(٘)[، لراءتان5ٙٔاْلَهْديِ{ ]البمرة :  وفً}  
 ،وهً لؽة أهل الحجاز.. بالتخفٌؾ اْلَهْديِ{، }إحداهما: 
}الهدّي{، بكسر الدال وتشدٌد الٌاء، لراءة مجاهد والزهري وابن هرمز وأبً حٌوة، والثانٌة: 

 ورواه عصمة عن عاصم.

 : (ٙ)وشاهد الهدّي مثمبًل من كبلمهم لول الفرزدق
 َحلَفُت برّبِ مكة والمَصلَّى       َوأَعَناِق الهدّيِ مملَّداتِ 

أي ال  [،"5ٙٔلوله تعالى: }َواَل تَْحِلمُوا ُرُءوَسكُْم َحتَّى ٌَْبلَُػ اْلَهْدُي َمِحلَّهُ{ ]البمرة :   
رم تتحللوا من إحرامكم بالحلك أو التمصٌر حتى ٌصل الهدي المكان الذي ٌحل ذبحه فٌه وهو الح

  .(2)أو مكان اإِلحصار"
وذلن أن حلك الرأس إحبلل من اإلحرام الذي كان المحرم لد أوجبه على لال الطبري: "  

الذي أباح هللا جل ثناإه له  -نفسه. فنهاه هللا عن اإلحبلل من إحرامه بحبلله، حتى ٌبلػ الهدي 
 .(1)محله" -اإلحبلل جل ثناإه بإهدابه 

 : (5)بلثة ألاوٌلوفً محل هدي المحصر ، ث  
، (ٔٔ)، والِمْسَور بن مخرمة (ٓٔ)أحدها : حٌث أُْحِصر من ِحٍل أو َحَرم ، وهذا لول ابن عمر

 . (ٖٔ)، وبه لال الشافعً(ٕٔ)بن الحكم
 ًّ ، (ٔ)، وعطاء(ٙٔ)، وابن مسعود(٘ٔ)، وابن عباس(ٗٔ)والمول الثانً : أنه الَحَرم ، وهو لول عل

 . (ٗ)لال أبو حنٌفة، وبه (ٖ)،ومماتل(ٕ)والسدي
                                                             

من لصٌدة كرٌمة ، لالها فً ذم بنً علٌم بن جناب من كلب . وكان رجل من بنً عبد هللا بن  25(دٌوانه : ٔ)
ؤبى إال الممامرة . فممر مرة ؼطفان لد أتاهم فؤكرموه وأحسنوا جواره ، بٌد أنه كان مولعا بالممار فنهوه عنه ، ف

فردوا علٌه ، ثم لمر أخرى فردوا علٌه ، ثم لمر الثالثة فلم ٌردوا علٌه ، وأخذت منه امرأته فً لماره . والهدي 
: الرجل ذو الحرمة المستجٌر بالموم فسموه كما لال الطبري بما ٌهدي إلى البٌت ، فهو ال ٌرد عن البٌت وال 

" أي تإخذ امرأته وتنكح ، ثم لال لهم بعد البٌت : وجار البٌت والرجل المنادي ...  ٌصاب ، ولوله : " فستباء
 أمام الحً ، عهدهما سواء والمنادي : المجالس فً النادي أما بٌوت الحً .

 .ٖ٘/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .12ٔ/ٔ( انظر: الحجة: ٗ)
 ، 2ٗ/ ٕ. والبحر المحٌط: ٖ٘/ٌٗر الطبري: ، وتفس12ٔ/ٔ( انظر: الحجة: ٘)
 ومملدات: علك فً أعنالها ما ٌدل على أنها هدي.« هدى»، وأورده اللسان أٌضا فً مادة 2ٕٔ(دٌوانه/ ٙ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:2)
 .ٖٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1)
 .ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 . 5ٖ-1ٖ/ٖ(:ص5ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 
 . 5ٖ/ٖ(:ص5ٕٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . 5ٖ/ٗ(:ص5ٕٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٗٗ-ٖٗ/ٗ(:صٕٖٖٓ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٗ/ٗ(:صٖٖٔٓ(، و)ٖٖٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٗ-ٔٗ/ٖ(:ص55ٕٖ)(، و51ٕٖ(، و)52ٕٖ(، و)5ٕٖٙ(، و)5ٕٖ٘(، و)5ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)



ً نسكه ، والممام على إحرامه إلى زوال  والمول الثالث : أن َمِحلّهُ أن ٌتحلل من إحرامه بادبا
، فإن كان إحراُمه بعمرة لم -ملسو هيلع هللا ىلص-إحصاره ، ولٌس للمحرم أن ٌتحلل باالحصار بعد رسول هللا 

، (ٙ)، وعابشة (٘)، وهذا مروي عن ابن عباسٌَفُْت وإن كان بحج لضاه بالفوات بعد اإلحبلل منه 
 .(2)وبه لال مالن 

 :(1)اختلفوا فً المحل الذي ٌحل المحصر ٌبلػ هدٌه إلٌه، على لولٌنو  
وهو ٌوم  -{، ٌحتمل أن تكون اسم زمان؛ والمعنى: حتى ٌصل إلى ٌوم حلوله  َمِحلَّهُ  أحدهما:أن }
 .(ٕ)؛ وثبتت السنة بؤن من لّدم الحلك على النحر فبل حرج علٌه-العٌد 

والثانً: أن المعنى: حتى ٌذبح الهدي؛ وتكون اآلٌة فٌمن ساق الهدي؛ وٌإٌد هذا أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص 
: "إنً لبدت رأسً وللدت هدًٌ فبل أحل حتى -ملسو هيلع هللا ىلص-حلوا ولم تحل؟ فمال سبل ما بال الناس 

 .(ٖ)أنحر"
الموضع الذي ٌحّل فٌه نحره ، وهو مكانه الذي لال الماسمً: أي حتى ٌصل الهدي "  

ٌستمر فٌه، ٌعنً : موضع اإلحصار، وبلوؼه إٌاه كناٌة عن ذبحه فٌه ، واستعمال بلوغ الشًء 
شابع . ولما اعتمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه عام الحدٌبٌة ،  -وصوله إلى ما ٌمصد منه  محله فً

وحصرهم كفار لرٌش عن الدخول إلى الحرم ، حلموا وذبحوا هدٌهم بها ولم ٌبعثوا به إلى 
 .(5)الحرم"

[، أي: "فمن 5ٙٔ{ ]البمرة : }فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمِرًٌضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسهِ  لوله تعالى:  
كان منكم معشر المحرمٌن مرٌضا مرضا ٌتضرر معه بالشعر فحلك ، أو كان به أذى من رأسه 

 .(ٓٔ)كممل وصداع فحلك فً اإلحرام"
لال الثعلبً:أي:" وال تحلموا رإسكم حال اإلحرام إال أن ٌضطر الرجل حلمه إما لمرض  

 .(ٔٔ)من هوام وصداع"ٌحتاج إلى مداواته، أو به أذى من رأسه 

لال الطبري:أي" وال تحلموا رءوسكم حتى ٌبلػ الهدي محله، إال أن ٌضطر إلى حلمه  
منكم مضطر ، إما لمرض ، وإما ألذى برأسه ، من هوام أو ؼٌرها ، فٌحلك هنالن للضرورة 

 .(ٕٔ)النازلة به ، وإن لم ٌبلػ الهدي محله"
رأسه{ ؟ لال : الممل وؼٌره ، والصدع ، لال ابن جرٌج: "للت لعطاء : ما }أذى من  

 .(ٖٔ)وما كان فً رأسه"

                                                                                                                                                                               

 .ٗٗ/ٖ(:صٖٖٗٓ(، و)ٖٖٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٗٗ/ٖ(:صٖٖ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .2ٖٖ/ٔ(:ص222ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٖ)
 .ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .2ٗ/ٖ(:صٖٖٓٔ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٗ/ٖ(:ص5ٖٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕ٘٘/ٔلنكت والعٌون: ( انظر: ا2)
 .5ٖٖ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)

؛ ومسلماً 1ٖ: الفتٌا وهو والؾ على الدابة وؼٌرها، حدٌث رلم ٖٕ، كتاب العلم، باب ٓٔراجع البخاري ص (ٕ)
 .ٖٙٓٔ[ 2ٕٖ] ٖٙ٘ٔ: جواز تمدٌم الذبح على الرمً...، حدٌث رلم 2٘، كتاب الحج، باب 15٘ص

، ٙٙ٘ٔ: التمتع والمران، واإلفراد...، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب الحج، باب ٕٗٔ – ٖٕٔأخرجه البخاري ص (ٖ)
: بٌان أن المارن ال ٌتحلل إال فً ولت تحلل الحاج المفرد، حدٌث ٕ٘، كتاب الحج، باب 11ٖوأخرجه مسلم ص

 .5ٕٕٔ[ 2ٙٔ] 51ٕٗرلم 
 .2٘/ٕ( محاسن التؤوٌل: 5)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٔٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٔٔ)
 .ٗ٘/ٗ( تفسٌٌر الطبري: ٕٔ)
 .ٗ٘/ٗ(:صٖٕٖٖ( أخرجه الطبري)ٖٔ)



أي "فعلٌه فدٌة ٌفدي بها [، 5ٙٔفَِفْدٌَةٌ ِمْن ِصٌَاٍم أَْو َصَدلٍَة أَْو نُسٍُن{]البمرة: لوله تعالى:}  
والفدٌة: "إما صٌام ثبلثة أٌام ، أو ٌتصدق بثبلثة آصع على ستة مساكٌن ، أو نفسه من العذاب، 

 .(ٔ)ٌحة وأللها شاة"ٌذبح ذب
لال الثعلبً:أي:" ففدٌة من صٌام ثبلثة أٌام، أو صدلة على ست مساكٌن لكل مسكٌن  

 .(ٕ)نصؾ صاع أو نسن أو ذبٌحة واحدها نسكة"

 .(ٖ)لال الماوردي: "وأما النسن، فشاة"   
 .(ٗ)ولرأ الحسن: "}أو نسن{، تخفٌفا وهً لؽة تمٌم" 

ٌام الذي أوجبه هللا على من حلك شعره من المحرمٌن، واختلؾ أهل العلم فً مبلػ الص  
 وفٌه لوالن:

، وعلممة ، (1)، وأبً مالن(2)، وعطاء(ٙ)، ومجاهد(٘)أحدهما : أنه صٌام ثبلثة أٌام، وهذا لول علً
 . (ٖٔ)، وبه لال الشافعً(ٕٔ)، والربٌع(ٔٔ)، والسدي(ٓٔ)، وكعب بن عجزة(5)وإبراهٌم

 .(٘ٔ)، وعكرمة(ٗٔ)أٌام كصٌام المتمتع ، وهو لول الحسنوالمول الثانً : أنه صٌام عشرة 
واختلفوا فً ممدار الصدلة التً أوجبها هللا تعالى على من حلك شهره من المحرمٌن،   

 : (ٙٔ)وفٌه لوالن
 أحدهما : ستة مساكٌن ، وهو لول من أوجب صٌام ثبلثة أٌام . 
 ام عشرة أٌام .والمول الثانً : إطعام عشرة مساكٌن ، وهو لول من أوجب صٌ

أي كنتم آمنٌن من أول األمر، أو صرتم بعد  "[، 5ٙٔ]البمرة:{ فَإِذَا أَِمْنتُمْ  لوله تعالى}  
 .(2ٔ)اإلحصار آمنٌن"

 .(1ٔ)لال البٌضاوي: أي:" اإِلحصار. أو كنتم فً حال سعة وأمن"  
 .(5ٔ)أي: بؤن لدرتم على البٌت من ؼٌر مانع عدو وؼٌره" لال الشٌخ السعدي: "  
 [ لوالن:5ٙٔوفً تفسٌر لوله تعالى:} فَإِذَا أَِمنتُم{]البمرة:  

 ، نحو ذلن.(ٕٔ)، وروي عن عروة (ٕٓ)أحدهما : من مرضكم . وهو لول علممة
 .(ٕ)، والربٌع(ٔ)والثانً: من خوفكم . لاله لتادة

                                                             

 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .ٔٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٖ)
 .ٔٓٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .2ٔ/ٗ(: ص2ٖٖٓ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .2ٔ/ٗ(:صٖٖٙٙ، و)2ٓ/ٗ(:صٖٖٖٙو)(، ٕٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2ٓ/ٗ(: صٖٖٔٙ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٓ/ٗ(:صٖٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .2ٓ/ٗ(: صٖٖٖٙ(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٓ/ٗ(: صٖٖٗٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٔ/ٗ(: صٖٖ٘ٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .2ٔ/ٗ(: ص2ٖٖٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕ٘٘/ٔالنكت والعٌون:( انظر: ٖٔ)
 . 2ٖ-2ٕ/ٗ(:ص2ٖٖ٘(، و)2ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 . 2ٖ/ٗ(:ص2ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2ٔ)
 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1ٔ)
 .5ٓ/ٔ( تفسٌر السعدي:5ٔ)
 .1ٙ/ٗ(:ص ٖ٘ٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .12/ٗ(:ص ٖٙٔٗر: تفسٌر الطبري)(انظٕٔ)



ألن )األمن( هو خبلؾ )الخوؾ(، ال خبلؾ  والمول األخٌر هو األلرب إلى الصواب، "  
رض(، إال أن ٌكون مرضا مخوفا منه الهبلن ، فٌمال : فإذا أمنتم الهبلن من خوؾ المرض )الم

 .(ٖ)وشدته ، وذلن معنى بعٌد"
[،" فَمن استمتع وانتفع بالتمرب 5ٙٔ]البمرة:{فََمْن تََمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى اْلَحّجِ  لوله تعالى:}  

  .(ٗ)ً أشهره"إلى هللا بالعمرة لبل االنتفاع بتمربه بالحج ف
لال ابن عثٌمٌن:"أي "فمن أتى بالعمرة متمتعاً بحله منها بما أحل هللا له من محظورات   

 .(٘)اإلحرام، إلى ابتداء زمن الحج؛ وهو الٌوم الثامن من ذي الحجة"
أي من اعتمر فً أشهر الحج واستمتع بما ٌستمتع به ؼٌر المحرم من  لال الصابونً:"  

 .(ٙ)الطٌب والنساء وؼٌرها"
 :(2)واختلفوا فً هذا المتمتع على ثبلثة ألاوٌل  

أحدها : أنه الُمْحَصُر بالحج ، إذا َحلَّ منه باإلحصار ، ثم عاد إلى بلده متمتعاً بعد إحبلله ، فإذا 
ه فً العام  ٌْن اإلْحَراَمٌن ، وهذا لول الزبٌرلضى حجَّ  .(1)الثانً ، صار متمتعاً بإحبلٍل ب

ِه ، وهذا لول السدي هُ بعمرة ، فاستمتع بعمرة بعد فسخ َحّجِ والثانً : فمن نسخ َحجَّ
(5). 

والثالث : فمن لَِدَم الحرم معتمراً فً أشهر الحج ، ثم ألام بمكة حتى أحرم منها بالحج فً عاِمِه ، 
، وسعٌد بن (ٗٔ)، وابن أبً لٌلى(ٖٔ)، وعطاء(ٕٔ)، ومجاهد(ٔٔ)، وابن عمر(ٓٔ)ل ابن عباسوهذا لو
 ، وهو لول الجمهور.(ٙٔ)، والشافعً(٘ٔ)المسٌب

واألظهر لول الجمهور، لال النحاس مستدالً لمولهم: "وٌدلن على أن حكم ؼٌر المحصر   
ًٌضا أَْو بِِه أَذًى ِمْن َرأِْسِه فَِفْدٌَةٌ ِمْن فً هذا الحكم كالمحصر لوله تعالى: }فََمْن َكاَن ِمْنكُْم َمرِ 

. وهللا (2ٔ)[، فهذا للمحصر وؼٌره سواء، وكذلن التمتع"5ِٙٔصٌَاٍم أَْو َصَدلٍَة أَْو نُسٍُن{ ]البمرة:
 أعلم. 

ٌَْسَر ِمَن اْلَهْديِ لوله تعالى: }   " فعلٌه ما تٌّسر من  أي:" [،5ٙٔ]البمرة:{فََما اْستَ
 .(5ٔ)لال الصابونً:" وهو شاة ٌذبحها شكراً هلل تعالى"  
لال ابن عثٌمٌن:أي "فعلٌه ما استٌسر من الهدي شكراً هلل على نعمة التحلل؛ وٌمال فً   

 .(ٔ)هذه الجملة ما لٌل فً الجملة التً سبمت فً اإلحصار"

                                                                                                                                                                               

 .1ٙ/ٗ(:ص 2ٖٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٙ/ٗ(:ص 1ٖٔٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
. ثم لال: " وإنما للنا : إن معناه : الخوؾ من العدو ، ألن هذه اآلٌات نزلت على 12/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖ)

العدو خابفون ، فعرفهم هللا بها ما علٌهم إذا أحصرهم خوؾ عدوهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أٌام الحدٌبٌة وأصحابه من 
 (.12/ٗعن الحج ، وما الذي علٌهم إذا هم أمنوا من ذلن ، فزال عنهم خوفهم".)تفسٌر الطبري: 

 .ٖٓٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٗ)
 .2ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٙٔٔ-ٗٔٔ/ٕ، والمحرر الوجٌز: 2ٕٔ/ٔ، وأحكام المرآن البن العربً: ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون:2)
 .15-11/ٗ(:صٕٖٔٗ(، و)ٕٖٓٗ(، و)5ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٓ/ٗ(:ص2ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٔ/ٗ(:صٖٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٔ-5ٓ/ٗ(:صٖٖٔٗ(، و)ٖٖٓٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٓ/ٗ(:ص5ٕٖٗ(، و)1ٕٖٗتفسٌر الطبري)( انظر: ٕٔ)
 .5ٔ/ٗ(:صٕٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٔ/ٗ(:صٖٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٔ/ٗ(:صٖٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕ٘٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٙٔ)
 ، وؼٌرها. ٕٕٙ/ٕ، والتحرٌر والتنوٌر: 11/ٗ، وانظر: تفسٌر للطبري: ٖٕٔ/ٔ( معانً المرآن للنحاس: 2ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1ٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5ٔ)



ب بها إلى َّللاَّ واستمتاعه بالعمرة إلى ولت الحج : انتفاعه بالتمرّ  لال صاحب الكشاؾ: "  
تعالى لبل االنتفاع بتمّربه بالحج. ولٌل : إذا حّل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محّرماً علٌه 

 .(ٕ)إلى أن ٌحرم من الحج"
ٌَّاٍم فًِ اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم{]البمرة:لوله تعالى: }  

[،" 5ٙٔفََمْن لَْم ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثبََلثَِة أَ
من لم ٌجد ثمن الهدي فعلٌه صٌام عشرة أٌام، ثبلثة حٌن ٌحرم بالحج وسبعة إذا رجع إلى  أي

 .(ٖ)وطنه"
أي: فمن لم ٌجد الهدي، أو ثمنه فعلٌه صٌام ثبلثة أٌام فً أثناء الحج،  لال ابن عثٌمٌن:"  

 .(ٗ)وفً أشهره، وسبعة إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه، أو إذا رجعتم إلى أهلٌكم"
أي: فرؼتم من أعمال الحج، فٌجوز فعلها فً مكة، وفً الطرٌك،  لال الشٌخ السعدي: "  

 .(٘)وعند وصوله إلى أهله"
لال ابن حجر: "أي: لم ٌجد الهدي بذلن المكان، وٌتحمك ذلن: بؤن ٌعدم الهدي أو ٌعدم   

حٌنبذ أو ٌجد ثمنه لكن ٌحتاج إلٌه ألهم من ذلن أو ٌجده لكن ٌمتنع صاحبه من بٌعه أو  (ٙ)ثمنه
ًْ الَحّجِ( (2)ٌمتنع من بٌعه إال بؽبلبه فٌنمل إلى الصوم كما هو نص المرآن ، والمراد بموله: )فِ

لكونه ... " وسٌاق اآلٌة ٌشعر بتمدٌم الصٌام على ؼٌره، ولٌس ذلن (5)("1)أي: بعد اإِلحرام به"
أفضل فً هذا الممام من ؼٌره، بل السر فٌه: أن الصحابة الذٌن خوطبوا شفاهاً بذلن كان أكثرهم 

...والصٌام المطلك فً اآلٌة ممٌد بما ٔ()("ٓٔ)ٌمدر على الصٌام أكثر مما ٌمدر على الذبح واإِلطعام
 .(ٕ)ثبت فً الحدٌث بالثبلث

                                                                                                                                                                               

 .2ٔٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٔٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
 .5ٖٗ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
 .5ٓ/ٔ( تفسٌر السعدي:٘)
، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 2ٔٔ/ٕالمحرر الوجٌز البن عطٌة:  2ٙٔ/٘( انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٙ)
، فتح البٌان فً مماصد المرآن لصدٌك 5ٕٕ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 21/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 55ٖ/ٕ

 . 51ٖ/ٔخان: 
ٌَِجْد فَِصٌَاُم ثبَلثَِة أٌََّ -عز وجل-( ٌرٌد لوله2) َسَر ِمَن اْلَهْديِ فََمْن لَْم  ٌْ اٍم ِفً : ﴿فََمْن تََمتََّع بِاْلعُْمَرةِ إِلَى اْلَحّجِ فََما اْستَ

بن لدامة: ، المؽنً ال5ٖٗ/1اْلَحّجِ َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم﴾ والمسؤلة مجمع علٌها، انظر: التمهٌد البن عبد البر: 
، وفً المعنى من كتب المعانً والتفسٌر انظر: معانً المرآن للنحاس: 1ٙٔ/2، المجموع للنووي: ٖٓٙ/٘
، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 2ٙٔ/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 5ٗ/ٗ، جامع البٌان للطبري: ٕ٘ٔ-ٕٗٔ/ٔ
ٕ/ٕٕ1 . 
، وألوال أهل العلم األخرى مبسوطة فً كتب الفمه لمذهب الشافعً فً الجدٌد-رحمه هللا-( هذا اختٌار منه1)

والتفاسٌر المعتنٌة باألحكام. وخبلفهم مبنً على تحدٌد المضاؾ الممدر فً لوله )فً الَحّج( فبعضهم لال: فً 
ولت الحج، وعلٌه ٌجوز لمن لم ٌجد الهدي الصٌام فً أشهر الحج، وبعضهم لدره: فً ولت أفعال الحج، وعلٌه 

ٌجد الهدي الصٌام من بعد إحرامه إلى انتهاء أشهر الحج، وبعضهم لدره ظرؾ مكان، أي: فً ٌجوز لمن لم 
مكان الحج، فلم ٌلحظ الولت وبالتالً جوز لمن لم ٌجد الهدي أن ٌصوم الثبلثة أٌام ما دام بمكة. انظر: جامع 

، أحكام المرآن 12ٗ/ٔن: ، الدر المصون للسم21ٌ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٗٓٔ-ٔٓٔ/ٗالبٌان للطبري: 
، الجامع 2ٙٔ/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: 2ٕ٘-ٕٙ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٖٓٔ/ٔالبن العربً: 

، زاد ٖ٘ٗ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: ٖٓٗ-ٕٓٗ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: ٓٓٗ/ٕألحكام المرآن للمرطبً: 
-5ٕٔ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 2ٔٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٕٓ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 

 ، وؼٌرها. 5ٕٕ
 .ٕٖٙ-ٖٔٙ:ٖ( الفتح" 5)
]للت: وهو مذهب األبمة األربعة وعامة العلماء أنه مخٌر فً هذا الممام  5ٕٓ/ٔ( لال ابن كثٌر فً تفسٌره: ٓٔ)

الفمراء أي ذلن فعله إن شاء صام وإن شاء تصدق بفرق وهو ثبلثة آصع... وإن شاء ذبح شاة وتصدق بها على 
أجزأه، ولما كان لفظ المرآن فً بٌان الرخصة جاء باألسهل فاألسهل ﴿فَِفْدٌَةٌ ِمْن ِصٌَاٍم أَْو َصَدلٍَة أَْو نُسٍُن﴾ ولما 
أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص كعب بن عجرة بذلن أرشده إلى األفضل فاألفضل فمال: )اْنسُن شاة أو أطعم ستة مساكٌن أو صم 

 . ٖٕٕ/ٔثة أٌام( فكل حسن فً ممامه، وهلل الحمد والمنة[. وانظر: معالم التنزٌل للبؽوي: ثبل



، (ٖ)رجوع: التوجه من مكة فٌصومها فً الطرٌك إن شاءو"لوله )َوَسبعٍَة إِذَا َرَجعتُم(...ومعنى ال
 .(ٙ)"(٘()ٗ)وبه لال إسحاق بن راهوٌة

واختلؾ أهل التفسٌر فً الثبلثة أٌام التً أوجب هللا علٌه صومهن فً الحج، وفٌه   
 :(2)لوالن

، (ٓٔ)، وابن عمر(5)، وابن عباس(1)أحدهما : بعد إحرامه ولبل ٌوم النحر ، وهذا لول علً
، (ٙٔ)، وعطاء(٘ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٗٔ)، وإبراهٌم(ٖٔ)، والحكم(ٕٔ)، والحسن(ٔٔ)وعروة
، والشافعً فً (ٕ)، وأبو جعفر (ٔ)، والربٌع (ٕٔ)، والسدي(ٕٓ)، ولتادة (5ٔ)، وعامر(1ٔ)وطاوس
 . (ٖ)الجدٌد

                                                                                                                                                                               

 .ٕٓ/ٗ( الفتح: ٔ)
عن النبً صلى هللا علٌه  1ٔٗٔرلم:  ٙٔ/ٗ: -فتح-عند البخاري-رضً هللا عنه-( ٌرٌد حدٌث كعب بن عجرةٕ)

رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )احلك رأسن، وصم ثبلثة أٌام أو وسلم أنه لال: ﴿لعلن آذان هوامن؟ لال: نعم ٌا رسول هللا، فمال 
 أطعم ستة مساكٌن أو انسن شاة﴾. 

أنه الفراغ من الحج والرجوع من منى، لاله عطاء وسعٌد بن -( فً معنى الرجوع فً اآلٌة ثبلثة ألوال: أٖ)
وع فً الرجوع إلى األهل، وهو أنه الفراغ من أعمال الحج والشر-جبٌر وأبو حنٌفة ومالن فً أحد لولٌه. ب

أنه الوصول إلى األهل، وهو األرجح، وحكى علٌه اإلجماع الطبري فً جامع -المول الذي ذكره الحافظ. جـ
، ومسلم: 5ٔٙٔرلم:  ٖٓٙ/ٖ: -فتح-عند البخاري:-رضً هللا عنهما-وٌسنده حدٌث ابن عمر 2ٓٔ/ٗالبٌان: 
ً فل 2ٕٕٔرلم:  5ٓٔ/ٕ ٌصم ثبلثة أٌام فً الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله(. وانظر: وفٌه: )فمن لم ٌجد هدٌا

، 2ٕ٘/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: 1ٓٗ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: ٖٔٔ/ٔأحكام المرآن البن العربً: 
، معالم 2ٕٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٖ٘ٗ/ٔ، الكشاؾ للزمخشري: 2ٕ٘/ٔمفاتٌح الؽٌب للرازي: 

، تفسٌر 25/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٔٓٗ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕٗ/ٔالتنزٌل للبؽوي: 
. وما حكاه 5ٖٖ/ٔ، فتح البٌان لصدٌك خان: 5ٕٕ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 5ٕٕ/ٔالمرآن العظٌم البن كثٌر: 

لوله تعالى: الطبري من اإلجماع متعمب بالخبلؾ المذكور إال أن ٌكون مراد أصحاب المولٌن األولٌن أن 
)َوَسبعٍَة إذَا َرَجعتُم( على سبٌل الرخصة ال العزم، وأن المتمتع الذي لم ٌجد الهدي لو شك على نفسه وصام لبل 
الرجوع إلى أهله جاز دون أن ٌكون الرجوع فٌها الرجوع من أعمال الحج أو الشروع فً السفر. انظر: 

 . ٖٕٔ-5ٕٕاإلجماع فً التفسٌر للخضٌري: 
بو دمحم إسحاق بن إبراهٌم بن َمْخلَد بن عبد هللا الحنظلً المروزي المعروؾ بابن راهوٌة، ثمة حافظ ( هو: أٗ)

هـ، من 1ٖٕمجتهد مفسر، لرٌن اإلمام أحمد بن حنبل، لال أبو داود: بؤنه تؽٌر لبل موته بٌسٌر، توفً عام: 
مفمود، ولد لام بجمع مروٌاته فً تصانٌفه: المسند ولد طبعت بعض أجزابه، وله كتاب التفسٌر فً عداد ال

، تهذٌب التهذٌب البن 1ٖ٘/ٔٔالتفسٌر: ٌاسٌن لارئ فً الجامعة اإلسبلمٌة. انظر: سٌر أعبلم النببلء للذهبً: 
 . ٖٓٔ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: 5ٓٔ/ٔحجر: 
، فتح 25/ٕبً حٌان: ، البحر المحٌط ألٔٓٗ/ٕ( انظر فً نسبة المول إلٌه: الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٘)

 . 5ٖٖ/ٔ، فتح البٌان لصدٌك خان: 5ٕٕ/ٔالمدٌر للشوكانً: 
 .1ٓ٘/ٖ( الفتح: ٙ)
 .2ٕ٘/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  5ٗ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .5ٗ/ٗ(:ص1ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٗ/ٗ(:ص1ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5٘/ٗص(:ٖٓٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5٘/ٗ(:صٖٔٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5٘/ٗ(:صٕٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5٘/ٗ(:صٖٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5٘/ٗ(:صٖٗٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .52/ٗ(:ٖ٘٘ٗ، و)5٘/ٗ(:صٖ٘ٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .5ٙ/ٗ(:ص1ٖٗٗ، و)5٘/ٗ(:صٖٙٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .5ٙ-5٘/ٗ(:ص2ٖٗٗ(، و)ٖٙٗٗانظر: تفسٌر الطبري)( 2ٔ)
 .5ٙ-5٘/ٗ(:صٖٙٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .5ٙ/ٗ(:صٖٓ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .5ٙ/ٗ(:صٖٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .52/ٗ(:صٖٗ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)



، وابن عُمر فً رواٌة  (ٙ)، وعروة (٘)، وعلً (ٗ)والثانً : أنها أٌام التشرٌك ، وهذا لول عابشة
 .(5). وهو الظاهر (1)، والشافعً فً المدٌم(2)سالم عنه

 :(ٓٔ)واختلفوا فً جواز تمدٌمها لبل اإلحرام بالحج على لولٌن  
 . (ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)أحدهما : ال ٌجوز ، وهذا لول ابن عمر

 والثانً : ٌجوز .
 : (ٖٔ)نواختلؾ لابلو ذلن فً زمان تمدٌمه لبل الحج على لولٌ  

 .(٘ٔ)، وأبً جعفر(ٗٔ)أحدهما : عشر ذي الحجة ، وال ٌجوز لبلها ،  وعطاء
 . (2ٔ)، وطاوس(ٙٔ)والثانً : فً أشهر الحج ، وال ٌجوز لبلها ، وهو لول مجاهد 
والصواب: "أن للمتمتع أن ٌصوم األٌام الثبلثة التً أوجب هللا علٌه صومهن لمتعته إذا   

من أول إحرامه بالحج بعد لضاء عمرته واستمتاعه باإلحبلل إلى لم ٌجد ما استٌسر من الهدي ، 
حجه ، إلى انمضاء آخر عمل حجه وذلن بعد انمضاء أٌام منى سوى ٌوم النحر ، فإنه ؼٌر جابز 

. وهللا تعالى (1ٔ)له صومه ابتدأ صومهن لبله ، أو ترن صومهن فؤخره حتى انمضاء ٌوم عرفة"
 أعلم.

                                                                                                                                                                               

 .52/ٗ(:ص2ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .52/ٗ(:صٖٔٙٗالطبري)( انظر: تفسٌر ٕ)
 .2ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .51/ٗ(:صٖٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .51/ٗ(:صٕٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .55-51/ٗ(:ص5ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .51/ٗ(:ص2ٖٙٗ(، و)ٖٙٙٗ(، و)ٖ٘ٙٗ(، و)ٖٗٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .2ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
(لما ٌسنده من األخبار، فمد روي عن عبد هللا بن عمر ، عن أبٌه ، لال : رخص رسول هللا صلى هللا علٌه 5)

وسلم للمتمتع إذا لم ٌجد الهدي ولم ٌصم حتى فاتته أٌام العشر ، أن ٌصوم أٌام التشرٌك مكانها".] أخرجه 
 ٗ، و وأصل معناه ثابت فً البخاري 2ٕٗ/  ٔ، ورواه الطحاوي فً معانً اآلثار ٓٓٔ/ٖ(:ص2ٖٓٗالطبري)

 ، مولوفا[. ٕٔٔ/ 
 .2ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٓٔ)
 .ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٗ(، و)1ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٓٔ/ٗ(:ص1ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .2ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص21ٖٗ(، و)22ٖٗ(، و)2ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص25ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٓٔ-ٔٓٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٗ(، و)2ٖٗٗ(، و)2ٖٖٗ(، و)2ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٔٓٔ/ٗ(:ص2ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
. ثم لال الطبري: " وإنما للنا : له صوم أٌام التشرٌك ، لما ذكرنا من العلة ٗٓٔ-ٖٓٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1ٔ)

( فإن صامهن لبل إحرامه بالحج فإنه ؼٌر مجزئ صومه ذلن من الواجب علٌه من الصوم ٔ، )لمابل ذلن لبل 
الذي فرضه هللا علٌه لمتعته. وذلن أن هللا جل وعز إنما أوجب الصوم على من لم ٌجد هدٌا ممن استمتع بعمرته 

متع " بعمرته إلى حجه. إلى حجه ، فالمعتمر لبل إحبلله من عمرته ولبل دخوله فً حجه ؼٌر مستحك اسم " مت
وإنما ٌمال له لبل إحرامه " معتمر " ، حتى ٌدخل بعد إحبلله فً الحج لبل شخوصه عن مكة. فإذا دخل فً 

 -بعد لضاء عمرته فً أشهر الحج ، وممامه بمكة بعد لضاء عمرته حبلال حتى حج من عامه  -الحج محرما به 
زمه الهدي ، وحٌنبذ ٌكون له الصوم بعدمه الهدي إن عدمه فلم سمً " متمتعا " . فإذا استحك اسم " متمتع " ل

 ٌجده.
فإنما هو رجل صام صوما ٌنوي به لضاء عما  -وإن كان من نٌته الحج  -فؤما إن صامه لبل دخوله فً الحج 

 عسى أن ٌلزمه أو ال ٌلزمه ، فسبٌله سبٌل رجل معسر صام ثبلثة أٌام ٌنوي بصومهن كفارة ٌمٌن ، لٌمٌن ٌرٌد
أن ٌحلؾ بها وٌحنث فٌها ، وذلن ما ال خبلؾ بٌن الجمٌع أنه ؼٌر مجزئ من كفارة إن حلؾ بها بعد الصوم 

 فحنث.
مجزئ عنه من  -بعد إحبلله من عمرته ، أو لبله ، ولبل دخوله فً الحج  -فإن ظن ظان أن صوم المعتمر 

أجزأ الحالؾ بٌمٌن إذا كفر عنها لبل حنثه فٌها الصوم الذي أوجبه هللا علٌه إن تمتع بعمرته إلى الحج ، نظٌر ما 



[، 5ٌٙٔام فً لوله تعالى:}َوَسْبعٍَة إِذَا َرَجْعتُْم{]البمرة:وفً زمان صٌام السبعة األ  
 :(ٔ)لوالن

 .(ٖ)، ومنصور(ٕ)أحدهما : إذا رجعتم من حجكم فً طرٌمكم ، وهو لول مجاهد 
، (ٙ)، وسعٌد بن جبٌر(٘)، ولتادة(ٗ)والثانً : إذا رجعتم إلى أهلٌكم فً أمصاركم ، وهو لول عطاء

 .(2)والربٌع
[، " أي عشرة أٌام كاملة تجزئ عن الذبح، 5ٙٔتعالى:}تِْلَن َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ{]البمرة:لوله   

 .(1)وثوابها كثوابه من ؼٌر نمصان"
 :(5)[، أربعة تؤوٌبلت5ٙٔوفً لوله تعالى:}تِْلَن َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ{]البمرة:  

 .(ٓٔ)أحدها : أنها عشرة كاملة فً الثواب كمن أهدى ، وهو لول الحسن
َلت لكم أجر من ألام على إحرامه فلم ٌحل منه ولم ٌتمتع .و  الثانً : عشرة َكمَّ

والثالث : أنه خارج مخرج الخبر ، ومعناه معنى األمر ، أي تلن عشرة ، فؤكملوا صٌامها وال 
 تفطروا فٌها .

 .(ٔٔ)والرابع : تؤكٌد فً الكبلم ، وهو لول ابن عباس 
ٌِْهُم السَّْمُؾ ِمْن فَْولِِهْم{ ]النحل : ومن ذلن لوله تعالى: }فََخرَّ  ، وال ٌكون الـ)خر( إال (ٕٔ)[َٕٙعلَ

  .(ٖٔ)فوق ، فؤما من موضع آخر ، فإنما ٌجوز على سعة الكبلم"
لال الواحدي:" وإنما لال: }ِتْلَن َعَشَرةٌ َكاِملَةٌ{ مع العلم بؤن الثبلثة والسبعة عشرة،  

 :(ٗٔ)للتؤكٌد، كمول الفرزدق 

                                                                                                                                                                               

بعد حلفه بها فمد ظن خطؤ. ألن هللا جل ثناإه جعل للٌمٌن تحلٌبل هو ؼٌر تكفٌر ، فالفاعل فٌها لبل الحنث فٌها ما 
ٌفعله المكفر بعد حنثه فٌها ، محلل ؼٌر مكفر. والمتمتع إذا صام لبل تمتعه صابم ، تكفٌرا لما ٌظن أنه ٌلزمه 

 لما ٌلزمه ، وهو كالمكفر عن لتل صٌد ٌرٌد لتله وهو محرم لبل لتله ، وعن تطٌب لبل تطٌبه.و
ومن أبى ما للنا فً ذلن ممن زعم أن للمعتمر الصوم لبل إحرامه بالحج ، لٌل له : ما للت فٌمن كفر من 

لجمرات ، ثم ألام المحرمٌن عن الواجب على من ترن رمً الجمرات أٌام منى ٌوم عرفة ، وهو ٌنوي ترن ا
بمنى أٌام منى حتى انمضت تاركا رمً الجمرات ، هل ٌجزٌه تكفٌره ذلن عن الواجب علٌه فً ترن ما ترن 
من ذلن ؟ فإن زعم أن ذلن ٌجزٌه ، سبل عن مثل ذلن فً جمٌع مناسن الحج التً أوجب هللا فً تضٌٌعه على 

لاد لوله ،  وسبل عن نظٌر ذلن فً العازم على أن المحرم ، أو فً فعله ، كفارة ، فإن سوى بٌن جمٌع ذلن 
ٌجامع فً شهر رمضان ، وهو ممٌم صحٌح ، إذا كفر لبل دخول الشهر ، ودخل الشهر ففعل ما كان عازما 
علٌه هل تجزٌه كفارته التً كفر عن الواجب من وطبه ذلن ، وكذلن ٌسؤل : عمن أراد أن ٌظاهر من امرأته ، 

خرج من لول جمٌع األمة، وإن أبى شٌبا من ذلن ، سبل الفرق بٌنه وبٌن الصابم لمتعته  فإن لاد لوله فً ذلن ، 
لبل تمتعه ولبل إحرامه بالحج ، ثم عكس علٌه المول فً ذلن ، فلن ٌمول فً أحدهما شٌبا إال ألزم فً اآلخر 

 (.ٙٓٔ-ٗٓٔ/ٗمثله..)تفسٌر الطبري: 
 .2ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔ)
 .2ٓٔ-ٙٓٔ/ٗ(:ص11ٖٗ(، و)12ٖٗ(، و)1ٖٙٗسٌر الطبري)( انظر: تفٕ)
 .ٙٓٔ/ٗ(:ص15ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .2ٓٔ/ٗ(:ص5ٖٕٗ(، و)5ٖٔٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٓٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .1ٓٔ/ٗ(:ص52ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٓٔ/ٗ(:ص5ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .٘ٔٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة 1)
 .2ٕ٘/ٔ، والنكت والعٌون: 5ٓٔ-1ٓٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 5)
 .1ٓٔ/ٗ(:ص55ٖٗ(، و)51ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٙٔ/ ٘، "التفسٌر الكبٌر" ٕٙٔ/ ٕ، والمحرر الوجٌز" 2ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
ٌِْه { ]األنعام : (ومنه لوله هللا تعالى : } َوال َطابٍِر ٌَِطٌُر ٕٔ) [ ولال : } َوال تَُخطُّهُ بٌَِِمٌنَِن { ]العنكبوت : 1ِٖبَجنَاَح
ٌْلَةً {1ٗ ٌْلَةً َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ ِمٌمَاُت َربِِّه أَْربَِعٌَن لَ  [.ٕٗٔ]األعراؾ :  [ ، ولال : } َوَواَعْدنَا ُموَسى ثبَلثٌَِن لَ
 .5ٓٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 ٕٖٓ/ ٕ، "الدر المصون" ٖٔ٘/ ٕ، "تفسٌر الثعلبً" 1ٓ/ ٕ، ٌنظر: "البحر المحٌط" 1ٖ٘/ ٌٕوانه" ("دٗٔ)

 )عشر(. 5ٕٕ٘/ ٘وشمام: اسم جمل ٌنظر: "لسان العرب" 



 ٌث واثْنَتَاِن فُهنَّ َخْمُس      وسادسة تمٌل إلى شمامثبَل
ٌْلَةً  ٌْلًَة َوأَتَْمْمنَاَها بِعَْشٍر فَتَمَّ ِمٌَماُت َربِِّه أَْربَِعٌَن َل { وكموله تعالى: }َوَواَعْدنَا ُموَسى ثبََلِثٌَن لَ

 .(ٔ)["ٕٗٔ]األعراؾ: 
لٌل }فصٌام ثبلثة أٌام فً الحج أنه لما  -وَّللاَّ أعلم  -ولال الزجاج:" والذي فً هذا  

 -وسبعة إذا رجعتم{، جاز أن ٌَتَوهم المتوهُم أن الفرض ثبلثة أٌام فً الحج أو سبعة فً الرجوع 
أن العشرة مفترضة كلها، فالمعنى: المفروض علٌكم صوم عشرة كاملة  -فؤَعلم َّللاَّ عزَّ وجلَّ 

 .(ٕ)على ما ذكر من تفرلها فً الحج والرجوع"

الطبري:" وأولى هذه األلوال عندي ]بالصواب[ لول من لال : معنى ذلن تلن لال   
عشرة كاملة علٌكم فرضنا إكمالها. وذلن أنه جل ثناإه لال : فمن لم ٌجد الهدي فعلٌه صٌام ثبلثة 
أٌام فً الحج وسبعة إذا رجع ، ثم لال : تلن عشرة أٌام علٌكم إكمال صومها لمتعتكم بالعمرة 

 .(ٖ)خرج ذلن مخرج الخبر ، ومعناه األمر بها"إلى الحج. فؤ
[، " أي التمتع 5ٙٔ{]البمرة: ذَِلَن ِلَمْن لَْم ٌَكُْن أَْهلُهُ َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ لوله تعالى: }  

 .(ٗ)بالعمرة إلى الحج، لمن لم ٌكن حاضراً المسجد الحرام"
 .(٘)بمكة" أي هذا الفرض على من لم ٌكن من أهله لال الزجاج:"  
لال الواحدي:" أي: ذلن الفرض والذي أمرنا به لمن كان من الؽرباء من ؼٌر أهل   

 .(ٙ)مكة"
أي ذلن التمتع أو الَهْدي خاص بؽٌر أهل الحرام، أما سّكان الحرم  لال الصابونً:"  

 .(2)فلٌس لهم تمتع ولٌس علٌهم هدي"
 :أربعة ألاوٌل[، على 5ٙٔ{]البمرة:َحاِضِري اْلَمْسِجِد اْلَحَرامِ  واختلؾ فً المراد بـ}  

، (ٓٔ)، ولتادة(5)، ومجاهد(1)أحدها : أنهم أهل الحرم دون ؼٌرهم ، وهو لول ابن عباس
 .(ٙٔ)ورجحه (٘ٔ)، واختاره الطحاوي(ٗٔ)، وهو لول مالن(ٖٔ) ، واألعرج(ٕٔ)نافعو، (ٔٔ)وطاوس

                                                             

 .ٕ٘-ٕٗ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٔ)
 .5ٕٙ-1ٕٙ/ٔ( معانً المرآن:ٕ)
 .5ٓٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖ)
 5ٓٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .5ٕٙ/ٔنً المرآن:( معا٘)
 .ٕٙ/ٗ( التفسٌر البسٌط:ٙ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٓٔٔ/ٗ(:صٖٗٓ٘(، و)ٕٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٓٔٔ/ٗ(:صٖٖٓ٘(، و)ٕٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٓٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٔٔٔ/ٗ(:ص1ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 . ٕ٘ٓ/5، عمدة الماري للعٌنً: 5ٖٙ/ٔ( انظر: أحكام المرآن للجصاص: ٕٔ)
 . ٕ٘ٓ/5، عمدة الماري للعٌنً: 5ٖٙ/ٔ( انظر: أحكام المرآن للجصاص: ٖٔ)
اختصار -، مختصر اختبلؾ العلماء للطحاوي5ٖٙ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: ٙٓٗ/ٔ( المدونة لسحنون: ٗٔ)

، إال أن مالكاً ٕ٘ٓ/5. عمدة الماري للعٌنً: ٗٓٗ/ٕن للمرطبً: ، الجامع ألحكام المرإٓٓٔ/ٕ: -الجصاص
 ٌلحك أهل ذي طوى بؤهل مكة. 

( هو: أبو جعفر أحمد بن دمحم بن سبلمة بن سلمة الطحاوي األزدي الحنفً إمام حافظ، فمٌه محدث، توفً ٘ٔ)
ؾ العلماء. انظر: سٌر أعبلم هـ، له تصانٌؾ عظٌمة منها: شرح معانً اآلثار، شرح مشكل اآلثار، اختبلٕٖٔ

، حسن المحاضرة ٕٗٔ، طبمات الفمهاء للشٌرازي: 1/5، الوافً بالوفٌات للصفدي: 2ٕ/٘ٔالنببلء للذهبً: 
 . 51ٔللسٌوطً: 

أنهم أهل الحرم، وكتاب  ٖٓٔ-ٕٓٔ/ٕ: -اختصار الجصاص-( الذي فً مختصر اختبلؾ العلماء للطحاويٙٔ)
ولال: :والذي خرج منه نحو ثمانٌن كتاباً  5ٕٕذكر ابن الندٌم فً الفهرست: الطحاوي كتاب كبٌر لم ٌتمه فٌما 

عنه "وهو فً مابة ونٌؾ وثبلثٌن  ٕٖ/ٔعلى ترتٌب كتب االختبلؾ"، ولال حاجً خلٌفة فً كشؾ الظنون: 
جزء  هو-تحمٌك: دمحم صؽٌر المعصومً-جزءاً"، ولم ٌظفر به إلى اآلن والكتاب المطبوع باسم )اختبلؾ الفمهاء(



"وأما من كان من ؼٌر أهل الحرم فلٌسوا من واختاره الشٌخ ابن عثٌمٌن لاببل:   
 .(ٔ)حاضرٌه؛ بل هم من محل آخر؛ وهذا هو الذي ٌنضبط"
ٌْن مكة والموالٌت ، وهو لول مكحول ، وهو لول الشافعً فً (ٖ)، وعطاء(ٕ)والثانً : أنهم َمن ب

 .(ٗ)المدٌم
، (٘)والرجٌع ، وهو لول الزهريوالثالث : أنهم أهل الَحَرِم وَمْن لُرب منزله منه ، كؤهل عرفة ، 

 .(2)، وابن زٌد(ٙ)وعطاء
، (1)والرابع : أنهم َمن كان على مسافة ال ٌمصر فً مثلها الصبلة ، وهو لول الشافعً فً الجدٌد

 .(5)ووافمه أحمد
-عز وجل-، ألن هللا(ٓٔ)والظاهر، هو المول األول، أي : أنهم أهل الحرم دون ؼٌرهم 

اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم{ والمسجد الحرام هنا: الحرم؛ إذ ٌبعد أن ٌكون مراداً به الكعبة لال: }َحاِضِري 
أو المسجد إذ ال سكنى ألهل أحد فٌه، وإلحاق ؼٌره فً حكمه بعٌد، ولصره على بعضه أبعد. 

 وهللا أعلم.

ِري اْلَمْسِجِد تفسٌر اإلشارة فً لوله تعالى:}ذَِلَن ِلَمْن لَْم ٌَكُْن أَْهلُهُ َحاِض واختلؾ فً 
 [، على لولٌن:5ٙٔاْلَحَراِم{]البمرة:

 أحدهما:
: }فََمن تََمتََّع{، وبالتالً -أحدهما: أن )ذَِلن( فً اآلٌة إشارة إلى التمتع المفهوم من لوله سبحانه 

 .(ٔٔ)فبل متعة وال لران على حاضري المسجد الحرام

                                                                                                                                                                               

. واختار 11-1ٗ/ٔمن مختصر الجصاص ال من كتاب الطحاوي، انظر: ممدمة الكتاب د. عبد هللا نذٌر أحمد: 
، 5ٔٔ/ٕ، وحكى اإلجماع علٌه ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 1ٔ/ٕهذا المول أبو حٌان فً البحر المحٌط: 

دو أن مرادهم بمكة البٌوتات التً ، وٌبٖٕٗ-ٕٖٕوصحح اإلجماع الخضٌري فً كتابه: اإلجماع فً التفسٌر: 
 . -وسٌؤتً مزٌد إٌضاح بعد-كانت حول الكعبة ال مكة الٌوم والتً تجاوزت حدود الحرم

 .5ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٔٔٔ/ٗ:صٖٓٔ٘(، و)5ٖٓ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٔٔٔ/ٗ(:صٖٔٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . ٕ٘ٓ/5ي للعٌنً: ( أي: فً العراق، انظر: عمدة المارٗ)
 .ٕٔٔ/ٗ(:صٖٗٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٔٔ/ٗ(:صٖٙٔ٘(، و)ٖٖٔ٘(، و)ٕٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٔٔ/ٗ(:ص2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
، نهاٌة ٕٔٓ/ٔ، المهذب للشٌرازي: ٙٗ/ٖ، روضة الطالبٌن للنووي: ٔ٘-ٓ٘/ٗ( الحاوي الكبٌر للماوردي: 1)

 . ٕٖٙ/ٖ: المحتاج للرملً
، اإلفصاح عن ٖٙ٘/٘، المؽنً البن لدامة: ٓٗٗ/ٖ، اإلنصاؾ للمرداوي: ٕٖٔ/ٖ( الفروع البن مفلح: 5)

 . 25ٕ/ٔمعانً الصحاح البن هبٌرة: 
 ٓٔٔ/ٗ، على أن الطبري فً جامع البٌان: 5ٗٔ-2ٗٔ/٘( انظر: كبلم ابن حزم المتٌن فً ذلن فً المحلى: ٓٔ)

الحرم فً المراد بحاضري المسجد الحرام، ونمله عنه ابن كثٌر فً تفسٌره:  لد حكى اإلجماع على دخول أهل
لال: )ولٌس كما لال(،  5ٔٔ/ٕ، ولد تعمب حكاٌة الطبري لذلن اإلجماع ابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: 5ٕٖ/ٔ

 ، وتعمب ابن عطٌة صحٌح فمد ولع فً دخول بعضٗٓٗ/ٕوذكر التعمب المرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 
عن مالن:  ٙٓٗ/ٔأجزاء الحرم ؼٌر المتصلة بمكة )المرٌة( فً ذلن الزمن خبلؾ لال ابن الماسم فً المدونة: 

)... وإنما الذٌن ال ٌكون علٌهم هدي إن لرنوا أو تمتعوا أهل مكة نفسها وأهل ذي طوى لال: فؤما أهل منى 
 دم لران إن لرنوا أهل مكة المرٌة نفسها وأهل فلٌسوا بمنزلة أهل مكة، وإنما أهل مكة الذٌن ال متعة علٌهم وال

ذي طوى، لال: فؤما أهل منى فلٌسوا بمنزلة أهل مكة(، ومنى من الحرم كما ال ٌخفى، وانظر فً حكاٌة ذلن 
 . 1ٔ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 2ٕٔ-2ٔٔ/٘عن مالن: مفاتٌح الؽٌب للرازي: 

ونسبه للربٌع  ٓٔٔ-5ٓٔ/ٗالطبري فً جامع البٌان: ( وهو لول أبً حنٌفة، واختاره من المفسرٌن ٔٔ)
، واأللوسً فً روح 2ٕٓ/ٔ، وأبو السعود فً إرشاد العمل السلٌم: 1ٔ-1ٓ/ٕوأبو حٌان فً البحر المحٌط: 

 وٌدل له أنه أتى بالبلم فً لوله )ِلَمن( دون على. 1ٗ/ٕالمعانً: 



أو بدله على المتمتع واللذان ٌجبان على ؼٌر  والثانً: أن )ذَِلَن( فً اآلٌة إشارة إلى لزوم الهدي
حاضري المسجد الحرام، وهو لول مالن والشافعً والجمهور، وٌدل له عود اإلشارة على 

   .(ٔ)ألرب مذكور فً اآلٌة )الهدي أو بدله( والبلم فً )ِلَمْن( على هذا المول بمعنى على
  والن:[، ل5ٙٔوفً )البلم( فً لوله تعالى: }ِلَمْن{]البمرة: 

 .(ٕ)أحدهما: أن معناها: )على(. لاله الفراء
صلى  -أي: "ذلن الفرض الذي هو الدُم أو الصوُم على من لم ٌكن من أهل مكة، كموله  

 .(ٗ). أي: علٌهم"(ٖ): "اشترطً لهم الوالء"-هللا علٌه وسلم 
 . (٘)والثانً: أن البلم على بابها، والمعنى: ذلن الزم لمن

أي خافوا هللا تعالى بامتثال أوامره واجتناب  [، "5ٙٔ{]البمرة:َواتَّمُوا َّللاََّ  لوله تعالى: }  
 .(ٙ)نواهٌه"

وذلن بفعل أوامره، واجتناب لال ابن عثٌمٌن: "أي: الزموا تموى هللا عز وجل،   
 .(2)نواهٌه"

" فً جمٌع أموركم، بامتثال أوامره، واجتناب نواهٌه، ومن ذلن، لال السعدي: أي:  
 .(1)ثالكم، لهذه المؤمورات، واجتناب هذه المحظورات المذكورة فً هذه اآلٌة"امت
لال الطبري:" بطاعته فٌما ألزمكم من فرابضه وحدوده ، واحذروا أن تعتدوا فً ذلن   

 .(5)وتتجاوزوا فٌما بٌن لكم من مناسككم ، فتستحلوا ما حرم فٌها علٌكم"
َ  لوله تعالى: }  واعلموا أن عمابه شدٌد لمن  [، "5ٙٔ{]البمرة: َشِدٌُد اْلِعمَابِ َواْعلَُموا أَنَّ َّللاَّ

 .(ٓٔ)خالؾ أمره"

لمن عالبه على ما  لال الطبري: "أي تٌمنوا أنه تعالى ذكره شدٌد المإاخذة، والعموبة،  
 .(ٔٔ)"انتهن من محارمه وركب من معاصٌه

 .(ٕٔ)ذنب"لال ابن عثٌمٌن:" وسمٌت المإاخذة عماباً؛ ألنها تؤتً عمب ال  
من خاؾ عماب هللا، انكؾ عما ٌوجب العماب، كما أن من رجا ثواب هللا  لال السعدي: "  

عمل لما ٌوصله إلى الثواب، وأما من لم ٌخؾ العماب، ولم ٌرج الثواب، التحم المحارم، وتجرأ 
 .(ٖٔ)على ترن الواجبات"

 الفوابد:

                                                             

، ٕٕٗ/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: 2ٔٔ/٘(واختار هذا المول من المفسرٌن الرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٔ)
. ولكبل المولٌن حظ ٖٕٓ-5ٕٕ/ٕ، وابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر: 1ٓٔ/ٔوالبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 

، زاد المسٌر البن 1ٔٔ/ٕطٌة: ، المحرر الوجٌز البن عٖ٘ٗ/ٔمن النظر، وانظر أٌضاً: الكشاؾ للزمخشري: 
 . ٓٓٗ/ٔ، فتح البٌان لصدٌك خان: 5ٖٕ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 1ٕٓ/ٔالجوزي: 

 .ٕٙ/ٗ(انظر: معانً المرآن: ٕ)
( كتاب ٗٓ٘ٔ( كتاب البٌوع، باب: إذا اشترط شروطا فً البٌع ال تحل، ومسلم )1ٕٙٔ(أخرجه البخاري )ٖ)

 العتك، باب: إنما الوالء لمن أعتك.
 .ٕٙ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٕٖٔ/ ٕ( انظر: الدر المصون" ٘)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .5ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:2)
 .5ٓ/ٔ( تفسٌر السعدي:1)
 .ٗٔٔ/ٗ( تفسٌر الطبري:5)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٓٔ)
 .ٗٔٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔٔ)
 .5ٖ٘/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕٔ)
 .5ٓ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٖٔ)



وظاهر اآلٌة أنه ال فرق بٌن الواجب منهما، من فوابد اآلٌة: وجوب إتمام الحج، والعمرة؛  - ٔ
وؼٌر الواجب؛ ووجه هذا الظاهر: العموم فً لوله تعالى: } وأتموا الحج والعمرة {؛ فٌكون 
شامبلً للفرٌضة، والنافلة؛ وٌإٌده أن هذه اآلٌة نزلت لبل فرض الحج؛ ألن الحج إنما فرض فً 

ج البٌت من استطاع إلٌه سبٌبلً{ ]آل عمران: السنة التاسعة فً لوله تعالى: }وهلل على الناس ح
 [ ؛ السنة التً ٌسمٌها العلماء سنة الوفود.52
ومن فوابد اآلٌة: أن العمرة، والحج سواء فً وجوب إتمامهما؛ لموله تعالى: } الحج والعمرة  - ٕ
.} 
ستناب ومنها: أنه ال تجوز االستنابة فً شًء من أفعال الحج، والعمرة؛ فلو أن أحداً ا - ٖ

شخصاً فً أن ٌطوؾ عنه، أو أن ٌسعى عنه، أو أن ٌمؾ عنه بعرفة، أو أن ٌمؾ عنه بمزدلفة، 
أو أن ٌرمً عنه الجمار، أو أن ٌبٌت عنه فً منى فإنه حرام؛ ألن األمر باإلتمام للوجوب؛ 
فٌكون فً ذلن رد لمول من لال من أهل العلم: إنه تجوز االستنابة فً نفل الحج، وفً بعضه: 

فهذا له موضع آخر؛ وأما فً بعضه فاآلٌة تدل على  -كل النسن  -ما االستنابة فً نفل الحج أ
 أنها ال تصح.

ومن فوابد اآلٌة: الحذر مما ٌفعله بعض الناس اآلن من التساهل فً رمً الجمرات، حٌث  - ٗ
هلل {؛ وعلٌه تعالى: } وأتموا الحج والعمرة  إنهم ٌوكلون من ٌرمً عنهم بدون عذر مخالفة لموله

أي  (ٕ)«من عمل عمبلً لٌس علٌه أمرنا فهو رد»فبل ٌصح رمً الوكٌل حٌنبذ؛ لموله )ملسو هيلع هللا ىلص(: 
مردود علٌه؛ أما إذا كان لعذر كالمرٌض، والخابؾ على نفسه من شدة الزحام إذا لم ٌكن ولت 

ورود ذلن عن الصحابة آخر للرمً ٌخؾ فٌه الزحام فبل بؤس أن ٌستنٌب من ٌرمً عنه؛ ولوال 
لملنا: إن العاجز عن الرمً بنفسه ٌسمط عنه الرمً كسابر الواجبات، حٌث تسمط بالعجز؛ وٌدل 
لعدم التهاون بالتوكٌل فً الرمً أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌؤذن لسودة بنت زمعة أن توكل؛ بل أمرها أن 

التوكٌل جابزاً لمشمة الزحام لكان  ؛ ولو كان(ٖ)تخرج من مزدلفة، وترمً لبل حطمة الناس
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ٌبمٌها معه حتى تدرن بمٌة لٌلة المزدلفة، وتدرن صبلة الفجر فٌها، وتدرن المٌام 
للدعاء بعد الصبلة؛ وال تُْحَرم من هذه األفعال؛ فلما أذن لها فً أن تدفع بلٌل عُلم بؤن االستنابة 

ٌجوز؛ وكذلن لو كان جابزاً ألذن للرعاة أن ٌوكلوا، ولم ٌؤذن لهم فً الرمً فً هذا األمر ال 
 بؤن ٌرموا ٌوماً، وٌدعوا ٌوماً.

ومن فوابد اآلٌة: وجوب اإلخبلص هلل؛ لموله تعالى: } وأتموا الحج والعمرة هلل { ٌعنً أتموها  -٘
 هلل ال لؽٌره؛ ال تراعوا فً ذلن جاهاً، وال رتبة، وال ثناًء من الناس.

ومنها: أن الحج، والعمرة ٌخالفان ؼٌرهما فً وجوب إتمام نفلهما؛ لموله تعالى: } وأتموا {؛  -ٙ
واألمر للوجوب؛ وٌدل على أنه للوجوب لوله تعالى: } فإن أحصرتم فما استٌسر من الهدي {، 
حٌث أوجب الهدي عند اإلحصار؛ أما ؼٌرهما من العبادات فإن النفل ال ٌجب إتمامه؛ ألن النبً 

                                                             

 (:" من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد2ٔ1ٔ(، وفً رواٌة اإلمام مسلم)52ٕٙهذا لفظ االمام البخاري) (ٕ)
". وإسناده صحٌح على شرط الشٌخٌن. ٌزٌد: هو ابن هارون، وإبراهٌم أبن سعد: هو ابن إبراهٌم بن عبد 

( ، ٙٓٙٗ( ، وابوداود )2ٔ1ٔمسلم )( ، و52ٕٙ( ، والبخاري )ٕٕٗٔوأخرجه الطٌالسً ) .الرحمن بن عوؾ
( ، وابن عدي 2ٕ( و )ٕٙ، وابن حبان )1ٔو 1ٔ-2ٔ/ٗ( ، وأبو عوانة 5ٗ٘ٗ( ، وأبو ٌعلى )ٗٔوابن ماجه )
( ، 5ٔٔ( و )5ٓٔفً "االعتماد" ) -، والبللكابً ٕٕ٘ -ٕٕٗ/ٗ، والدارلطنً فً "السنن" 2ٕٗ/ٔفً "الكامل" 

، وفى "معرفة 5ٔٔ/ٓٔ( ، والبٌهمً فً "السنن" ٖٔٙ( و )ٖٓٙ( و )5ٖ٘والمضاعً فً "مسند الشهاب" )
لال  .( من طرق عن إبراهٌم بن سعد، بهذا اإلسنادٖٓٔ، والبؽوي فً" شرح السنة" )ٖٕٗ/ٗٔالسنن واآلثار" 

من  ٕٕ٘/ٗوأخرجه الدارلطنً  .البؽوي: هذا حدٌث متفك على صحته، أخرجاه من أوجه عن إبراهٌم ابن سعد
مٌر، عن إبراهٌم بن سعد، عن الزهري، عن الماسم، عن عابشة، لالت: لال رسول هللا صلى طرٌك سهل بن ص

 ."هللا علٌه وسلم: "من صنع فً ماله ما لٌس فً كتاب هللا، فهو مردود
 .لال الدارلطنً: لوله: عن الزهري، خطؤ لبٌح

، 1ٔٙٔ: من لدم ضعفة أهل بلٌل...، حدٌث رلم 51، كتاب الحج، باب ٕٖٔراجع صحٌح البخاري ص  (ٖ)
 1ٖٔٔ: استحباب تمدٌم الضعفة من النساء وؼٌرهن، حدٌث رلم 5ٗ، كتاب الحج، باب 15ٕوصحٌح مسلم ص

[ٕ5ٖ ]ٕٔ5ٓ. 



هل عندكم شًء؟ لالوا: نعم، حٌس؛ لال: أرٌنٌه؛ فلمد » دخل على أهله ذات ٌوم فمال: ملسو هيلع هللا ىلص
كحاجة إلى لطعه، أو  -؛ لكن ٌكره لطع النفل إال لؽرض صحٌح (ٔ)«أصبحت صابماً؛ فؤكل
 .-انتمال لما هو أفضل منه 

لعمرة فله أن ٌتحلل؛ ولكن علٌه ومن فوابد اآلٌة: أنه إذا أحصر اإلنسان عن إتمام الحج وا -2
 الهدي؛ لموله تعالى: } فإن أحصرتم فما استٌسر من الهدى {.

ومنها: أن هللا تعالى أطلك اإلحصار، ولم ٌمٌده؛ لموله تعالى: } فإن أحصرتم {؛ ألن الفعل لو  -1
لممٌم زٌداً؛ صار ا« ألام زٌد عمراً »بُنً للفاعل، وذُكر الفاعل اختص الحكم به؛ فإذا للت مثبلً: 

صار عاماً؛ فظاهر اآلٌة شمول اإلحصار لكل مانع من إتمام النسن؛ « ألٌم عمٌرو»وإذا للت: 
فكل ما ٌمنع من إتمام النسن فإنه ٌجوز التحلل به، وعلٌه الهدي؛ أما اإلحصار بالعدو فؤظنه 

؛ واإلجماع: ال (ٕ)الحدٌبٌة محل إجماع فٌتحلل بالنص، واإلجماع؛ النص: تحلل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فً
نعلم فً هذا مخالفاً؛ وأما الحصر بؽٌر عدو، كمرض، أو كسر، أو ضٌاع نفمة، أو ما أشبه ذلن 
مما ال ٌستطٌع معه إتمام الحج، والعمرة؛ فإن العلماء اختلفوا فً ذلن؛ فمنهم من لال: إنه ال 

ً حتى ٌزول المانع؛ ومنهم من لال: إنه ٌ تحلل، كالحصر بالعدو؛ حجة ٌتحلل، وٌبمى محرما
األولٌن: أن هللا تعالى لال: } فإن أحصرتم {؛ واآلٌة نزلت فً شؤن لضٌة الحدٌبٌة؛ وهم لد 
ً بالعدو؛ ودلٌل آخر: ٌمولون: ضباعة بنت الزبٌر لما  أحصروا بعدو؛ فٌكون الحصر هنا خاصا

؛ (ٖ)«حجً واشترطً»الحج لال لها:  جاءت تشتكً إلى الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أنها مرٌضة، وأنها ترٌد
ً للتحلل ما احتٌج إلى اشتراط؛ فكانت تدخل فً النسن، وإذا  فلو كان اإلحصار بالمرض مبٌحا
عجزت تحللت؛ وأجاب المابلون بؤن الحصر عام بحصر العدو وؼٌره بؤن اآلٌة مطلمة: } فإن 

السبب؛ ألن العلة فً جواز  أحصرتم {؛ لم تمٌد بحصر العدو؛ والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص
التحلل بحصر العدو عدم المدرة على إتمام النسن؛ وهذا حاصل بالحصر بؽٌر العدو؛ والشرع ال 

ٌفرق بٌن متماثلٌن؛ وأجابوا عن حدٌث ضباعة بؤن ٌمال: إن الفابدة من حدٌث ضباعة أنه إذا 
تشترط فإنها ال تتحلل إال حصل مرض ٌمنع من إتمام النسن فإنها تتحلل ببل شًء؛ وأما إذا لم 

بدم؛ وحٌنبذ تظهر فابدة اشتراط من خاؾ أن ٌعوله مرض، أو نحوه عن إتمام النسن؛ والفابدة 
هً أنه ال ٌجب علٌه الهدي لو تحلل بهذا الحصر؛ والصواب المول الثانً: أن اإلحصار ٌكون 

 بالعدو، وبؽٌره.
 ا أمنتم { ٌشٌر إلى أن اإلحصار المذكور بعدو؟فإن لال لابل: إن لوله تعالى فً سٌاق اآلٌة: } فإذ

فالجواب: أن ذكر بعض أفراد العام بحكم ٌوافك العام ال ٌمتضً التخصٌص، كما هو لول 
لضى النبً »المحممٌن من أهل أصول الفمه، وؼٌرهم؛ ونظٌر ذلن حدٌث جابر رضً هللا عنه: 

؛ فإن لوله: (ٗ)«ت الحدود وصرفت الطرق فبل شفعةملسو هيلع هللا ىلص بالشفعة فً كل ما لم ٌمسم؛ فإذا ولع
الخ ال ٌستلزم اختصاص الشفعة بما له حدود، وطرق؛ بل الشفعة ثابتة « فإذا ولعت الحدود...»

 فً كل مشترن على المول الراجح.
 ومن فوابد اآلٌة: وجوب الهدي على من أحصر؛ لموله تعالى: } فما استٌسر من الهدي {. -5
من تعذر، أو تعسر علٌه الهدي فبل شًء علٌه؛ لموله تعالى: } فما استٌسر من ومنها: أن  -ٓٔ

الهدي{؛ ولم ٌذكر هللا بدٌبًل عند العجز؛ ولال بعض أهل العلم: إنه إذا لم ٌجد هدٌاً صام عشرة 
 ؛ ولكن هذا المٌاس لٌس بصحٌح من وجهٌن:-لٌاساً على هدي التمتع  -أٌام، ثم حّل 

                                                             
 .ٗ٘ٔٔ[ 2ٓٔ] 2ٕٔ٘جواز صوم النافلة...، حدٌث رلم  ٕٖ، كتاب الصٌام، باب 1ٕٙأخرجه مسلم ص (ٔ)
: الشروط فً الجهاد، والمصالحة مع أهل ٘ٔ، كتاب الشروط، باب 5ٕٔ – 2ٕٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

 .2ٖٕٕ، 2ٖٕٔالحرب وكتابة الشروط، حدٌث رلم 
: األكفاء فً الدٌن ولـله تعالى: )وهو الذي خلك من الماء ٙٔ، كتاب النكاح، باب ٓٗٗأخرجه البخاري ص (ٖ)

: جواز اشتراط ٘ٔ، كتاب الحج، باب 12ٙ، وأخرجه مسلم ص15ٓ٘اً وصهراً(، حدٌث رلم بشر فجعله نسب
 .2ٕٓٔ ٗٓٔ] 5ٕٕٓالمحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حدٌث رلم 

، وأخرجه ٖٕٕٔ: بٌع الشرٌن من شرٌكه، حدٌث رلم 5ٙ، كتاب البٌوع، باب 2ٔٔأخرجه البخاري ص (ٗ)
 واللفظ للبخاري. ٖٗٔ] 1ٕٔٗشفعة، حدٌث رلم ال 1ٕ، كتاب المسالاة، باب 5٘2مسلم ص



 لظاهر اآلٌة؛ ألن هللا لم ٌذكر بدٌبلً للهدي. الؾالوجه األول: أنه مخ
 الوجه الثانً: أن تحلل المتمتع تحلل اختٌاري؛ وأما المحصر فتحلله اضطراري.

ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجب على المحصر الحلك عند التحلل؛ ألن هللا سبحانه وتعالى لم  - ٔٔ
: وجوب الحلك؛ لثبوته بالسنة؛ ألن النبً ٌذكره؛ وهو أحد المولٌن فً المسؤلة؛ والمول الثانً

ملسو هيلع هللا ىلص أمر به، وؼضب على الصحابة حٌن تؤخروا فً تنفٌذه؛ وال ٌؽضب النبً ملسو هيلع هللا ىلص لترن مستحب؛ 
 ال ٌؽضب إال لترن واجب.

 ومنها: أن المحصر ال ٌجب علٌه المضاء؛ ألن هللا سبحانه وتعالى لم ٌذكره؛ ولو كان - ٕٔ
المضاء واجباً لذكره هللا عز وجل؛ وهذا ٌشمل من حصر فً فرٌضة؛ ومن حصر فً نافلة؛ لكن 
الفرٌضة إذا حصر عن إتمامها ٌلزمه فعلها بالخطاب األول؛ ال على أنه بدل عن هذه التً 
أحصر عنها؛ فمثبلً رجبلً شرع فً حج الفرٌضة، ثم أحصر عن إتمامها، فذبح الهدي، وتحلل؛ 

علٌه بعد ذلن؛ لكن لٌس على أنه لضاء؛ لكن على أنه مخاطب به فً األصل؛ فٌجب الحج 
وتسمٌة العمرة التً ولعت بعد صلح الحدٌبٌة عمرة المضاء لٌست ألنها لضاء عما فات؛ ولكنها 

 ؛ ولذلن لم ٌؤت بها كل من تحلل من عمرة الحدٌبٌة.-وهً المصالحة  -« المماضاة»من 
ال بد أن ٌكون هذا الهدي مما ٌصح أن ٌهَدى: بؤن ٌكون بالؽاً للسن ومن فوابد اآلٌة: أنه  - ٖٔ

هنا للعهد « أل»المعتبر سالماً من العٌوب المانعة من اإلجزاء؛ لموله تعالى: } من الهدي {؛ و 
ال تذبحوا إال مسنة إال إن تعسر »الذهنً المعلوم للمخاطب؛ وهو الذي لال فٌه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(ٕ)«م فتذبحوا جذعة من الضؤنعلٌك
 فإن لال لابل: هل ٌإكل من هذا الهدي أم ال؟

فإنه ال ٌإكل؛ « فعلٌه»فالجواب: ٌإكل؛ كل شًء فٌه: } فما استٌسر { فهو ٌإكل؛ وأما ما فٌه: 
فجزاء الصٌد ال ٌإكل منه؛ وفدٌة األذى ال ٌإكل منها؛ ألن هللا جعلها كفارة؛ أما ما استٌسر من 

 ا، وفً التمتع فإنه ٌإكل منه.الهدي هن
ومن فوابد اآلٌة: تحرٌم حلك الرأس على المحرم؛ لموله تعالى: } وال تحلموا رإوسكم {؛  - ٗٔ

والنهً عام لكل الرأس، ولبعضه؛ إذاً لو حلك بعضه ولع فً اإلثم؛ ألن النهً ٌتناول جمٌع 
 منها فإنن لم تمتثل.وأكلت « ال تؤكل هذه الخبزة»أجزاء المنهً عنه؛ فإذا للت لن: 

ومنها: أنه ال ٌحرم حلك شعر ؼٌر الرأس؛ ألن هللا خص النهً بحلك الرأس فمط؛ وأما  - ٘ٔ
الشارب، واإلبط، والعانة، والساق، والذراع، فبل ٌدخل فً اآلٌة الكرٌمة؛ ألنه لٌس من الرأس؛ 

م حلك شًء من واألصل الحل؛ وهذا ما ذهب إلٌه أهل الظاهر؛ لالوا: ال ٌحرم على المحر
الشعر المباح حلمه سوى الرأس؛ ألن هللا سبحانه وتعالى خصه فمال: } وال تحلموا رإوسكم {؛ 
وألن حلمه ٌفوت به نسن بخبلؾ ؼٌره من الشعور؛ ولكن أكثر أهل العلم ألحموا به شعر بمٌة 

اً على شعر لٌاس-البدن؛ ولالوا: إنه ٌحرم على المحرم أن ٌحلك أّي شعر من بدنه حتى العانة 
الرأس؛ ألن العلة فً تحرٌم حلك شعر الرأس الترفه، وإزالة األذى؛ وهذا حاصل فً حلك ؼٌره 

 من الشعور؛ وهذا المٌاس ؼٌر صحٌح لوجهٌن:
 الوجه األول: أنه مخالؾ لظاهر النص، أو صرٌحه.

ه التحلل من الوجه الثانً: أن بٌن شعر الرأس وؼٌره فرلاً كثٌراً: فإن حلك شعر الرأس ٌتعلك ب
 النسن؛ فهو عنوان التحلل؛ بخبلؾ ؼٌره من الشعور.

وأما التعلٌل بؤنه للترفه، ودفع األذى ففٌه نظر؛ ثم لو سلمنا ذلن فؤٌن دفع األذى فً حلك شعر 
العانة، وشعر الساق، ونحو ذلن؟! وأٌن الدلٌل على منع المحرم من الترفه مع أنه ٌجوز له 

 ل من الشمس، واستعمال المكٌفات؟!التنظؾ، واالؼتسال، والتظل
 وهل تلحك األظافر بشعر الرأس؟

الجواب: ال تلحك؛ فاألظافر لٌست شعراً؛ ولٌست فً الرأس أٌضاً؛ فهً أبعد من إلحاق شعر بمٌة 
البدن بشعر الرأس؛ ووجه البعد أنها لٌست من نوع الشعر؛ صحٌح أنها تشبه الشعر من حٌث 

                                                             
 .5ٖٙٔ[ ٖٔ] 1ٕٓ٘: سن األضحٌة، حدٌث رلم ٕ، كتاب األضاحً، باب 1ٕٓٔأخرجه مسلم ص (ٕ)



من نوع الشعر؛ ولذلن من لم ٌر تحرٌم حلك شعر بمٌة البدن فإنه إنها جزء منفصل؛ لكنها لٌست 
ال ٌرى تحرٌم لص األظافر من باب أولى؛ ولكن جمهور أهل العلم على أن تملٌم األظافر محرم 
على المحِرم لٌاساً على تحرٌم حلك شعر الرأس؛ والعلة: ما فً ذلن من الترفه، والتنعم؛ ولكن 

 هذه العلة ؼٌر مسلمة:
: ألن العرب فً زمنهم ال ٌترفهون بحلك الرأس؛ بل الرفاهٌة عندهم إنما هً فً إبماء أوالً 

 الرأس، وترجٌله، وتسرٌحه، ودهنه، والعناٌة به؛ فلٌست العلة إذاً فً حلك شعر الرأس: الترفه.
دلٌل أن ثانٌاً: أن العلة ال بد أن تطَّرد فً جمٌع معلوالتها؛ وإال كانت باطلة؛ وهذه العلة ال تطرد ب

المحرم لو ترفه، فتنظؾ، وتؽسل، وأزال الوسخ عنه، ولبس إحراماً جدٌداً ؼٌر الذي أحرم به لم 
 ٌحرم علٌه ذلن.

وألرب شًء للتعلٌل أن فً حلك الرأس حال اإلحرام إسماطاً للنسن الذي هو حْلمُه عند التحلل؛ 
ألن جمهور أهل العلم ألحموا ذلن  وهذا ال ٌساوٌه حلك بمٌة الشعر، أو تملٌم األظافر؛ ولكن نظراً 
 بشعر الرأس فاالحتٌاط تجنب ذلن مراعاة لمول الجمهور.

م ما ٌسمى حلماً؛ فؤما أخذ شعرة، أو شعرتٌن، أو ثبلث شعرات  - ٙٔ ومن فوابد اآلٌة: أن المحرَّ
ذ من رأسه فبل ٌمال: إنه حلك؛ وهذه المسؤلة مما تنازع فٌها أهل العلم؛ فمال بعضهم: إذا أخ
شعرة واحدة من رأسه فمد حلك؛ فعلٌه فدٌة إطعام مسكٌن؛ وإن أخذ شعرتٌن فإطعام مسكٌنٌن؛ 
وإذا أخذ ثبلث شعرات فدم؛ أو إطعام ستة مساكٌن: لكل مسكٌن نصؾ صاع؛ أو صٌام ثبلثة 
أٌام؛ ولال بعض العلماء: إن الحكم ٌتعلك بربع الرأس؛ فإن حلك دون الربع فبل شًء علٌه؛ 

ن أنه تحكم ال دلٌل علٌه؛ فبل ٌكن صحٌحاً؛ بل هو ضعٌؾ؛ ولال آخرون: تتعلك وهذا ال ش
الفدٌة بما ٌماط به األذى؛ ومعنى ٌماط: ٌزال؛ أي بما ٌحصل به إزالة األذى؛ وهذا ال ٌكون إال 
بجزء كبٌر من الرأس؛ لالوا: ألن هللا تعالى لال: } فمن كان منكم مرٌضاً أو به أذًى من رأسه 

م الذي تتعلك به الفدٌة هو ما ٌماط به األذى؛ وهذا مذهب  ففدٌة... {؛ فدل هذا على أن المحرَّ
مالن؛ وهو صحٌح من حٌث أنَّ الفدٌة ال تجب إال بما ٌماط به األذى فمط؛ لكنه ؼٌر صحٌح من 
كون التحرٌم ٌتعلك بما ٌماط به األذى فمط؛ فالتحرٌم ٌتعلك بما ٌسمى حلماً؛ والفدٌة تتعلك بما 

 ماط به األذى.ٌ
 فإن لال لابل: ما هو دلٌلكم على هذا التمسٌم؛ فالعلماء لم ٌمولوا هذا الكبلم؟

فالجواب: أن نمول: دلٌلنا على هذا التمسٌم اآلٌة الكرٌمة، وفعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص؛ فموله تعالى: } وال 
ٌسمى حلماً فإنه منهً عنه تحلموا رإوسكم حتى ٌبلػ الهدي محله {؛ هذا عام لكل حلك؛ فكل ما 

ً أو به أذًى من رأسه ففدٌة {؛ فؤوجب الفدٌة  لهذه اآلٌة؛ ثم لال تعالى: } فمن كان منكم مرٌضا
فٌما إذا حلك حلماً ٌزول به األذى؛ لموله تعالى: } أو به أذًى {؛ فلو لدرنا محِرماً رأسه تإذٌه 

فدٌة علٌه؛ ألن هللا تعالى إنما أوجب الفدٌة  الهوام، فحلك منه شٌباً ٌسٌراً ال ٌزول به األذى فبل
بحلك ما ٌزول به األذى؛ وٌدل لذلن فعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: فمد احتجم وهو محرم فً ٌافوخه فً 

؛ ومعلوم أن الحجامة تحتاج إلى حلك الشعر الذي ٌكون فً موضع الحجامة؛ ولم (ٔ)أعلى رأسه
افتدى؛ فدل ذلن على أن ما تتعلك به الفدٌة هو ما ٌماط به األذى دون  ٌنمل أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص
 الشًء الٌسٌر.

ومن فوابد اآلٌة: أنه ال ٌجوز الحلك إال بعد النحر؛ لموله تعالى: } حتى ٌبلػ الهدي محله  - 2ٔ
إنً لبدت رأسً وللدت هدًٌ؛ فبل »{؛ وإلى هذا ذهب كثٌر من أهل العلم مستدلٌن بموله )ص(: 

؛ وهإالء الذٌن لالوا به عندهم ظاهر اآلٌة الكرٌمة؛ وفعل الرسول صلى هللا (ٕ)«ل حتى أنحرأح
؛ لكن لد وردت األحادٌث بجواز التمدٌم، والتؤخٌر « فبل أحل حتى أنحر»علٌه وسلم حٌث لال: 

                                                             
، وأخرجه 1ٖٙٔ: الحجامة للمحرم، حدٌث رلم ٔٔ، كتاب جزاء الصٌد، باب ٗٗٔأخرجه البخاري ص (ٔ)

 .ٖٕٓٔ 11] 11ٕٙم، حدٌث رلم : جواز الحجامة للمحرٔٔ، كتاب الحج، باب 12٘مسلم ص
، ٙٙ٘ٔ: التمتع والمران، واإلفراد ... ، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب الحج، باب ٕٗٔ - ٖٕٔأخرجه البخاري ص (ٕ)

: بٌان أن المارن ال ٌتحلل إال فً ولت تحلل الحاج المفرد، حدٌث ٕ٘، كتاب الحج، باب 11ٖوأخرجه مسلم ص
 .5ٕٕٔ[ 2ٙٔ] 51ٕٗرلم 



م  تٌسٌراً على األمة؛ فإن النبً ملسو هيلع هللا ىلص سبل فً ٌوم العٌد عن التمدٌم، والتؤخٌر؛ فما سبل عن شًء لّدِ
ر إال لال )ص(:   .(ٔ)«افعل وال حرج»وال أّخِ

ومن فوابد اآلٌة: جواز حلك الرأس للمرض، واألذى؛ لموله تعالى: } فمن كان منكم  - 1ٔ
 مرٌضاً أو به أذًى من رأسه... { إلخ.

ما إطعام ومنها: وجوب الفدٌة على المحرم إذا حلك رأسه؛ وهً إما صٌام ثبلثة أٌام؛ وإ - 5ٔ
-كما بٌنت ذلن السنة  -ستة مساكٌن: لكل مسكٌن نصؾ صاع؛ وإما ذبح شاة تفرق على الفمراء 

؛ والسنة تبٌن المرآن، كما لال هللا تعالى: }وأنزلنا إلٌن الذكر لتبٌن للناس ما نزل إلٌهم{ ]النحل: 
 [ ؛ والتبٌٌن ٌشمل تبٌٌن اللفظ، وتبٌٌن المعنى.ٗٗ
 «.أو»: أن هذه الفدٌة على التخٌٌر؛ ألن هذا هو األصل فً معانً ومن فوابد اآلٌة - ٕٓ
 ومنها: التٌسٌر على العباد؛ وذلن بولوع الفدٌة على التخٌٌر. - ٕٔ
ومنها: أن محل اإلطعام والنسن فً مكان فعل المحظور؛ ألن الفورٌة تمتضً ذلن؛ أما  - ٕٕ

ونه ٌصح فً كل مكان؛ لكن الفورٌة فٌه من ك -رحمهم هللا  -الصٌام فالظاهر ما لاله العلماء 
 أفضل.
ومنها: أن كفارات المعاصً فًدى لئلنسان من العموبة؛ لموله تعالى: } ففدٌة من صٌام أو  - ٖٕ

 صدلة... {.
مع أنه من  -ومنها: أن محظورات اإلحرام ال تفسده؛ ألن هللا لم ٌوجب فً حلك الرأس  - ٕٗ

، إال الفدٌة؛ ومم -محظورات اإلحرام  تضى ذلن أن النسن صحٌح؛ وهذا مما ٌخالؾ الحجُّ
والعمرةُ فٌه ؼٌَرهما من العبادات؛ فإن المحظورات فً العبادات تبطلها؛ وألحك العلماء بفدٌة 
حلك الرأس فدٌة جمٌع محظورات اإلحرام ما عدا شٌبٌن؛ وهما الجماع فً الحج لبل التحلل 

لتحلل األول ٌجب فٌه بدنة؛ وجزاء الصٌد ٌجب األول، وجزاء الصٌد؛ فالجماع فً الحج لبل ا

فٌه مثله؛ أو إطعام مساكٌن؛ أو عدل ذلن صٌاماً؛ وما عدا ذلن من المحظورات ففدٌتها كفدٌة 
 حلك الرأس عند الفمهاء، أو كثٌر منهم.

ومن فوابد اآلٌة: جواز التمتع بالعمرة إلى الحج؛ أي أن ٌؤتً اإلنسان بالعمرة فً أشهر  - ٕ٘
وٌتحلل منها؛ وٌبمى حبلً إلى أن ٌؤتً ولت الحج؛ وكانوا فً الجاهلٌة ٌرون العمرة فً  الحج،

إذا انسلخ صفر، وبرأ الدَّبَر، وعفا األثر، حلت العمرة »أشهر الحج من أفجر الفجور؛ وٌمولون: 
ن ؛ لكن هللا سبحانه وتعالى ٌسَّر وبٌَّن أنه ٌجوز لئلنسان المادم فً أشهر الحج أ«لمن اعتمر

 ٌتحلل بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج.
ومنها: أنه إذا حل من عمرته حل الحل كله؛ لموله تعالى: } فمن تمتع {؛ ألن إطبلق التمتع  - ٕٙ

 ال ٌكون إال كذلن.
ومنها: أن من لم ٌحل من عمرته ال ٌسمى متمتعاً؛ لموله تعالى: } فمن تمتع بالعمرة إلى  - 2ٕ

لٌس بمتمتع؛ وهو كذلن عند الفمهاء أن المارن ؼٌر متمتع؛ لكن ذكر الحج{؛ وعلى هذا فالمارن 
كثٌر من أهل العلم أن المارن ٌسمى متمتعاً فً لسان الصحابة؛ وذلن؛ ألن بعض الصحابة عبر 

أن الرسول  ؛ ومن المعلوم(ٕ)عن حج النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالتمتع، فمالوا: تمتع النبً ملسو هيلع هللا ىلص بالعمرة إلى الحج
ال شن أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص حج لارناً؛ والمتعة أحب »ملسو هيلع هللا ىلص لم ٌحل من إحرامه؛ ولهذا لال اإلمام أحمد: 

 ًّ ؛ ولهذا كان وجوب الهدي على المتمتع باإلجماع؛ ووجوب الهدي على المارن فٌه خبلؾ؛ «إل
ختبلفهم فً ذلن اختبلفهم فً العلة: هل وجمهور أهل العلم على وجوب الهدي علٌه؛ وسبب ا

هً حصول النسكٌن فً سفر واحد؛ فٌكون لد ترفه بسموط أحد السفرٌن؛ أو العلة التمتع بالتحلل 

                                                             
، 1ٖ: الفتٌا وهو والؾ على الدابة وؼٌرها حدٌث رلم ٖٕ، كتاب العلم، باب ٓٔص أخرجه البخاري (ٔ)

 2ٕٖ] ٖٙ٘ٔ: جواز تمدٌم الذبح على الرمً. حدٌث رلم 2٘، كتاب الحج، باب 15ٗوأخرجه مسلم ص
ٖٔٓٙ. 

؛ وأخرجه مسلم 5ٕٙٔ: من ساق البدن معه، حدٌث رلم ٗٓٔ، كتاب الحج، باب ٖٖٔأخرجه البخاري ص (ٕ)
 .1ٕٕٔ 2٘ٔ] 51ٖٕ، وجوب الدم على المتمتع...، حدٌث رلم ٕٗ، كتاب الحج، باب 11ٖص



بٌن العمرة، والحج؛ فمن لال باألول أوجب الهدي على المارن؛ ومن لال بالثانً لم ٌوجبه؛ ألنه 
 لم ٌحصل للمارن تحلل بٌن النسكٌن.

بد اآلٌة: أنه ال ٌجب على اإلنسان أن ٌمترض للهدي إذا لم ٌكن معه ما ٌشتري به ومن فوا - 1ٕ
 لموله تعالى: } فما استٌسر من الهدي {. -ولو كان ؼنٌاً  -الهدي 
ومنها: تٌسٌر هللا على العباد؛ لموله تعالى: } فما استٌسر من الهدي {؛ والدٌن كله من أوله  - 5ٕ

 إلى آخره مبنً على الٌسر.
ومنها: ببلؼة المرآن؛ لموله تعالى: } فمن لم ٌجد {؛ فُحذؾ المفعول للعموم لٌشمل من لم  - ٖٓ

 ٌجد الهدي، أو ثمنه؛ فاستفٌد زٌادة المعنى مع اختصار اللفظ.
ومنها: أن من لم ٌجد الهدي، أو ثمنه، فإنه ٌصوم ثبلثة أٌام فً الحج: أولها من حٌن  - ٖٔ

أٌام التشرٌك؛ لكن ال ٌصوم ٌوم العٌد؛ لتحرٌم صومه؛ وال ٌنبؽً اإلحرام بالعمرة؛ وآخرها آخر 
أن ٌصوم ٌوم عرفة؛ لٌتفرغ للدعاء والذكر وهو نشٌط؛ وعلى هذا فٌجوز لمن كان عادماً للهدي 

 من متمتع أو لارن أن ٌصوم من حٌن إحرامه بالعمرة.
د صام فً الحج؛ لكنه فً فإن لال لابل: هذا ظاهر فً المارن؛ ألنه إذا صام من حٌن إحرامه فم

 المتمتع فٌه إشكال؛ ألن المتمتع ٌحل بٌن العمرة والحج؟
؛ وألن (ٔ)«دخلت العمرة فً الحج»والجواب: عن هذا اإلشكال أن نمول: إن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 

 المتمتع من حٌن إحرامه بالعمرة فمد نوى أن ٌحج.
ال ٌجوز فً أٌام الحج؛ لموله تعالى: } وسبعة إذا رجعتم ومن فوابد اآلٌة: أن صٌام السبعة  - ٕٖ
.} 
ومنها: أنه ٌجوز التتابع، والتفرٌك بٌن األٌام الثبلثة، واألٌام السبعة؛ ألن هللا سبحانه  - ٖٖ

وتعالى أطلك، ولم ٌشترط التتابع؛ ولو كان التتابع واجباً لذكره هللا، كما ذكر وجوب التتابع فً 

 وصٌام كفارة الظهار.صٌام كفارة المتل، 
على عباده، حٌث جعل األكثر من الصٌام بعد  -تبارن وتعالى  -ومنها: تٌسٌر هللا  - ٖٗ

 رجوعه؛ لموله تعالى: } وسبعة إذا رجعتم {.
ومنها: أن الهدي، أو بدله من الصٌام ال ٌجب على من كان حاضر المسجد الحرام؛ لموله  - ٖ٘

ضري المسجد الحرام {؛ ولد سبك أن الصحٌح أنهم من كانوا تعالى: } ذلن لمن لم ٌكن أهله حا
داخل حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة، أو الطابؾ، أو أهل الشرابع فعلٌهم الهدي؛ 

 ولكن هل لحاضر المسجد الحرام التمتع؟
الجواب: نعم؛ ألن حاضر المسجد الحرام لد تدخل علٌه أشهر الحج وهو خارج مكة، ثم ٌرجع 

 ى أهله فً مكة فً أشهر الحج، فٌحرم بعمرة ٌتمتع بها إلى الحج.إل
فإن كان شخص فً مكة للدراسة، لكن وطنه الرٌاض، أو المدٌنة، وتمتع فعلٌه الهدي؛ ألن أهله 
لٌسوا من حاضري المسجد الحرام؛ وإلامته فً مكة لٌست إلامة استٌطان؛ والمراد أن ٌكون 

 مستوطناً فً مكة.
ان وإذا كان له مَ  ؛ ٌعنً من أهل مكة والطابؾ، فهنا نمول: إن نظرنا -فً الطابؾ، وفً مكة  -مَرَّ

إلى ممره فً الطابؾ للنا: لٌس من حاضري المسجد الحرام؛ وإن نظرنا إلى ممره فً مكة للنا: 
هو من حاضري المسجد الحرام؛ فنعتبر األكثر: إذا كان أكثر إلامته فً الطابؾ فلٌس من أهل 

 حرام؛ وإذا كان أكثر إلامته فً مكة فهو من حاضري المسجد الحرام.المسجد ال
أي ذو  -ومن فوابد اآلٌة: فضٌلة المسجد الحرام؛ لوصؾ هللا سبحانه وتعالى له بؤنه حرام  - ٖٙ

؛ ومن حرمته تحرٌم المتال فٌه، وتحرٌم صٌده، وشجره، وحشٌشه، وأن من أراد اإللحاد -حرمة 
 عذاب ألٌم؛ وبسط ذلن فً المطوالت. فٌه بظلم أذاله هللا من

ومنها: وجوب تموى هللا عز وجل، وتهدٌد من خالؾ ذلن؛ لموله تعالى: } واتموا هللا  - 2ٖ
 واعلموا أن هللا شدٌد العماب {.

                                                             
 .1ٕٔٔ 2ٗٔ] 5ٕ٘ٓ: حجة النبً ملسو هيلع هللا ىلص، حدٌث رلم 5ٔ، كتاب الحج، باب 11ٔ – 11ٓأخرجه مسلم ص (ٔ)



ومنها: أن العلم بشدة عموبة هللا من أهم العلوم؛ ولهذا أمر هللا سبحانه وتعالى به  - 1ٖ
 من هللا، والهرب من معصٌته.بخصوصه؛ ألنه ٌورث الخوؾ 

ومنها: أن العموبة على الذنب ال تنافً الرحمة؛ إذ من المعلوم أن رحمة هللا سبمت ؼضبه؛  - 5ٖ
لكن إذا عالب من ٌستحك العماب فإن ذلن من رحمة المعالب؛ ألن هذه العموبة إن كانت فً 

لى هللا: إن شاء عذب؛ وإن الدنٌا فهً كفارة له؛ وإن كانت فً اآلخرة فما دون الشرن أمره إ
 شاء ؼفر.

ومنها: أن شدة العماب من كمال المعالِب، وبسط لوته، وسلطانه؛ وال ٌوصؾ هللا سبحانه  - ٓٗ
وتعالى إال بالكمال؛ بل أَمَرنا أن نعلم ذلن فً لوله تعالى: }اعلموا أن هللا شدٌد العماب وأن هللا 

ولدن بما ٌستحك، وكانت الجناٌة كبٌرة، فؤكبرت  [ ؛ إذاً فإذا عالبت51ؼفور رحٌم{ ]المابدة: 
مروا أبناءكم بالصبلة لسبع، واضربوهم علٌها »العموبة فإنن تُحَمد، وال تذم؛ ولهذا لال )ص(: 

 ؛ ألنه إذا بلػ عشراً صار تركه إٌاها، واإلخبلل بها أعظم.(ٔ)«لعشر
 تنبٌه:
؛ لو لال: «علٌن دم»الوا: كثٌر من الناس كلما رأوا مخالفة من شخص فً اإلحرام ل  

 ؛ وهذا ؼلط:«علٌن دم»حككت رأسً فسمطت منه شعرة بدون اختٌار وال لصد لالوا: 
أوالً: ألنه خبلؾ ما أمر هللا به؛ وهللا أوجب واحدة من ثبلث: صٌام؛ أو صدلة؛ أو نسن؛ 

 فإلزامهم بواحدة معٌنة فٌها تضٌٌك علٌهم، وإلزام لهم بما ال ٌلزمهم.
 الدم فً أولات النحر فً أٌام منى ؼالبه ٌضٌع هدراً؛ ال ٌنتفع به. ثانٌاً: أن

ثالثاً: أن فٌه إخفاًء لحكم هللا عز وجل؛ ألن الناس إذا كانوا ال ٌفدون إال بالدم، كؤنه لٌس فٌه فدٌة 
 إال هذا؛ ولٌس فٌه إطعام، أو صٌام! فالواجب على طالب العلم أن ٌختار واحداً من أمرٌن:

 ى األسهل، وٌفتً باألسهل.* إما أن ٌر

 * وإما أن ٌمول: علٌن هذا، أو هذا، أو هذا؛ واختر لنفسن.
 أما أن ٌذكر األشد فمط، وٌسكت فهذا خبلؾ ما ٌنبؽً للمفتٌن.

 المرآن
اْلَحّجِ َوَما }اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت فََمْن فََرَض فٌِِهن  اْلَحج  َفاَل َرَفَث َواَل فُسُوَق َواَل ِجَداَل ِفً 
اِد الت مَْوى َوات مُوِن ٌَا أُوِلً اْْلَْلبَابِ  ٌَْر الز  ُدوا فَِإن  َخ ُ َوتََزو  ٌٍْر ٌَْعلَْمهُ ّللا  ({ 11ٔ )تَْفعَلُوا ِمْن َخ

 [11ٔ]البمرة : 

 التفسٌر:
ولت الحج أشهر معلومات، وهً: شوال، وذو المعدة، وعشر من ذي الحجة. فمن أوجب الحج 

فسه فٌهن باإلحرام، فٌحرم علٌه الجماع وممدماته المولٌة والفعلٌة، وٌحرم علٌه الخروج على ن
عن طاعة هللا تعالى بفعل المعاصً، والجدال فً الحج الذي ٌإدي إلى الؽضب والكراهٌة. وما 
تفعلوا من خٌر ٌعلمه هللا، فٌجازي كبل على عمله. وخذوا ألنفسكم زاًدا من الطعام والشراب 

الحج، وزاًدا من صالح األعمال للدار اآلخرة، فإن خٌر الزاد تموى هللا، وخافونً ٌا لسفر 
 أصحاب العمول السلٌمة.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:  
أحدهما: لال ابن عباس لال: "كان أهل الٌمن ٌحجون وال ٌتزودون ٌمولون: نحن المتوكلون فإذا 

 .(ٔ)}وتزودوا فإن خٌر الزاد التموى{" -عز وجل  -لدموا مكة سؤلوا الناس فؤنزل هللا 

                                                             
: متى ٕٙ، كتاب الصبلة، باب 5ٕ٘ٔ، وأخرجه أبو داود ص2٘ٙٙ، حدٌث رلم 12ٔ/ٕأخرجه أحمد ج (ٔ)

، وفٌه سوار بن أبً حازم لال الحافظ فً التؽرٌب: صدوق له أوهام؛ 5ٌ٘ٗإمر الؽبلم بالصبلة، حدٌث رلم 
)اإلرواء ، وله شاهد من حدٌث سبرة بن معبد ٘ٗٔ/ٔولال األلبانً فً صحٌح أبً داود: حسن صحٌح 

ٔ/ٕٙٙ.) 
ح:  - 5ٖٗ/ٕ( وأبو داود )ٖٕ٘ٔح:  - 1ٖٗ/ٖ،  وأخرجه البخاري )فتح الباري: ٕٙ( أسباب النزول: ٔ)

( وعبد بن حمٌد وابن حبان )تفسٌر 1ٖٗ/ٖ( والنسابً وابن أبً حاتم والحاكم فً تارٌخه )فتح الباري: 2ٖٓٔ



الثانً: لال الواحدي:" لال عطاء بن أبً رباح: كان الرجل ٌخرج فٌحمل كله على ؼٌره، فؤنزل 
 .(ٔ)هللا تعالى: }وتزودوا فإن خٌر الزاد التموى{"

 .(ٕ)ت"ولت الحج أشهر معلوما ، أي"[52ٔ}اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت {]البمرة:لوله تعالى:   
لال الصابونً:" أي ولت الحج هو تلن األشهر المعروفة بٌن الناس وهً: شوال وذو   

 .(ٖ)المعدة وعشٌر من ذي الحجة"
 [، ثبلثة أوجه:52ٔ}اْلَحجُّ أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت {]البمرة:لوله تعالى: وٌحتمل التمدٌر فً   

أو ولت الحج أشهر معلومات،  أحدها:أن التمدٌر: الحج حج أشهر معلومات، أو أشهر الحج
 فحذؾ المضاؾ وألٌم المضاؾ إلٌه ممامه. 

والثانً:  وٌمكن حمله على ؼٌر إضمار، وهو أن األشهر جعلت نفس الحج اتساعاً بكون الحج  
 . (٘). لاله الواحدي(ٗ)ٌمع فٌها كمولهم: لٌل نابم

 :(ٙ)ومنه لول الخنساء
َكَرْت       فإنَّما هً إْلبَاٌل وإْدَبارُ تَْرتَُع ما َرتَعَْت حتّى إذا   ادَّ

 إذ جعلت الوحشٌةَ إلبااًل وإدباًرا لكثرتهما.
م وكما لال ُمتَّمِ
(2()1): 

ٌِْن َهالٍن       وال َجزعٍ مما أََصاب فَؤَوَجعَا   لَعَْمري وما َدْهِري بَتَؤبِ

 .(5)شهُر بمنزلة الدهرفجعل َدهره الجزع فً لوله: )وال جزعٍ(، أي: وما دهري بجزع. واأل
والثالث: أن المراد: ولت إحرام الحج؛ ألن الحج ال ٌحتاج إلى أشهر فدل على أن المراد ولت 

 .(ٓٔ)اإِلحرام به. لاله أبو إسحاق
 . وهللا أعلم.    (ٔٔ) والتمدٌر األول ألرب، وهو لول األكثرٌن  
 :(ٕٔ)ولد اختلؾ أهل العلم فً أشهر الحج على ثبلثة ألوال  

                                                                                                                                                                               

، ٙ٘ٔ/ٗ(: 2ٖٖٓوٌشهد له: ما أخرجه الطبري)( كلهم عن عكرمة به ٕٙٔ/ٕ( وابن جرٌر )5ٖٕ/ٔابن كثٌر: 
 ( عن عكرمة مرسبل نحوه. وسنده صحٌح.1ٖٗ/ٖوسعٌد بن منصور وابن أبً حاتم )فتح الباري: 

 .ٕٙ( أسباب النزول: ٔ)
 .ٗٔٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٖ)
أخرجت عن الظرؾ، و كموله تعالى: }َمْوِعُدكُْم (لما كان النوم فٌه جعل نابًما، كذلن ها هنا، اتسع فً األشهر وٗ)

ٌنَِة{ ]طه:   [.1ٕ/ٗ[.]التفسٌر البسٌط:5ٌَْ٘وُم الّزِ
ب بتصرؾ. وانظر: مفاتٌح الؽٌب  ٕٔٔ/ٔ: -مخطوط-، والبسٌط للواحدي1ٕ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: ٘)

 . 1ٙ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: 15ٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: ٖٗٔ/٘للرازي: 
 .ٕ٘ٔ، والشعر والشعراء: 1ٖٖ( دٌوان الخنساء:ٙ)
ربوع، أبو نهشل، صحابً شاعر فحل، اشتهر فً الجاهلٌة (هو: متمم بن نوٌرة بن جمرة بن ثعلبة بن 2ٌ)

، "الشعر والشعراء" 1٘، ٕ٘/ ٘هـ انظر: "أسد الؽابة"  ٖ٘واإلسبلم، أشهر شعره رثاء أخٌه مالن، توفً سنة 
 .5ٕٓص 
 )دهر(. ٓٗٗٔ/ ٖ)أبن(،  ٖٔ/ ٔ، "لسان العرب" ٙٓٔ("دٌوانه" ص 1)
 .5ٕ/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 5)
 . ٕٓٓ/ٔب: ( المهذٓٔ)
، 5ٕٔ/ٔ، بحر العلوم للسمرلندي: ٗٔٔ/ٗ، جامع البٌان للطبري: 5ٔٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن للفراء: ٔٔ)

، 1ٙ/ٔ، إمبلء ما من به الرحمن للعكبري: ٕٓٔ/ٕ، المحرر الوجٌز البن عطٌة: 5ٕٓ/ٔالمسٌر البن الجوزي: 
، أحكام ٘ٓٗ/ٔ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: ٕٕ٘/ٔ، معالم التنزٌل للبؽوي: ٖٙٗ/ٔالكشاؾ للزمخشري: 
، 1ٗ/ٔ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 5ٖٕ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: ٖٖٔ/ٔالمرآن البن العربً: 
، فتح البٌان 15ٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 5ٕٙ/ٔ، فتح المدٌر للشوكانً: 2ٖٔ/ٔمفاتٌح الؽٌب للرازي: 

، محاسن التؤوٌل 1ٗ/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: ٖٕٔ/ٕرٌر والتنوٌر البن عاشور: ، التحٔٓٗ/ٔلصدٌك خان: 
 .5ٔٗ/ٖ، والفتح: ٕ٘ٔ/ٖللماسمً: 

 وما بعدها. ٗٔٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٔ)



: هن شوال وذو المعدة وعشر لٌال من ذي الحجة ، إلى طلوع الفجر من ٌوم النحر ، أحدها: 
،  (ٙ)، والسدي(٘)، وعامر(ٗ)، وإبراهٌم(ٖ)، وعطاء(ٕ)، وابن عمر(ٔ)وهو لول ابن عباس

 . (ٔٔ)،  والشافعً(ٓٔ)، والضحان(5)، والحسن(1)، والشعبً(2)ومجاهد
بموله : }أَْشُهٌر َمْعلُوَماٌت{ إلى تعرٌؾ خلمه مٌمات حجهم ، ولالوا أن "لصد هللا جل ثناإه   

ال الخبر عن ولت العمرة. لالوا : فؤما العمرة ، فإن السنة كلها ولت لها ، لتظاهر األخبار عن 
رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه اعتمر فً بعض شهور الحج ، ثم لم ٌصح عنه بخبلؾ ذلن خبر. لالوا : فإذا 

كذلن ، وكان عمل الحج ٌنمضً ولته بانمضاء العاشر من أٌام ذي الحجة ، علم أن  كان ذلن
 .(ٕٔ)معنى لوله : }الحج أشهر معلومات{ إنما هو مٌمات الحج ، شهران وبعض الثالث"

 ثم اختلؾ هإالء على أربعة أوجه:  
 ذي الحجة.: عشر لٌال من (ٙٔ)وآخرون (٘ٔ)وابن الزبٌر (ٗٔ)وابن عباس (ٖٔ)األول: لال ابن عمر

 : ٌدخل ٌوم النحر.(1ٔ)وأحمد (2ٔ)والثانً: لال أبو حنٌفة 
 فً المشهور المصحح عنه: ال ٌدخل ٌوم النحر. (5ٔ)والثالث: ولال الشافعً

: تسع من ذي الحجة وال ٌصح فً ٌوم النحر وال فً (ٕٓ)والرابع: ولال بعض أتباع الشافعً
 .(ٕٔ)لال ابن حجر:" هو شاذ"  

                                                             

 .٘ٔٔ/ٗ(:صٕٖٗ٘(، و)ٖٕٖ٘(، و)ٕٖٔ٘(، و)ٕٖٓ٘(، و)5ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .2ٔٔ-ٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٖ٘(، و)ٕٖٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . ٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٙٔٔ-٘ٔٔ/ٗ(:ص2ٕٖ٘(، و)ٕٖٙ٘(، و)ٕٖ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 . ٙٔٔ/ٗ(:ص1ٕٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . ٙٔٔ/ٗ(:ص5ٕٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . ٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٔ٘(، و)ٖٖٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 . ٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 . ٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .2ٔٔ/ٗ(:صٖٖ٘٘(، و)ٖٖٗ٘، و)ٙٔٔ/ٗ(:صٖٖٔ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)
 212/ٖ: -تحمٌك الحمٌد ، سنن سعٌد بن منصورٖٖٖ٘-ٕٖٖ٘رلم:  2ٔٔ-ٙٔٔ/ٗ( جامع البٌان للطبري: ٖٔ)

، ولال: )هذا حدٌث صحٌح على شرط الشٌخٌن ولم ٌخرجاه( ووافمه 2ٕٙ/ٕ، المستدرن للحاكم: ٖٖٔرلم: 
، وؼٌرها. وهنان لول ٕٖٓ/ٗ، مصنؾ ابن أبً شٌبة: ٕٖٗ/ٗالذهبً فً التلخٌص، السنن الكبرى للبٌهمً: 

، 1ٖٖ٘-2ٖٖ٘رلم:  2ٔٔ/ٌٗر فً جامع البٌان: آخر عنه أنها: شوال وذو المعدة وذو الحجة، ذكره ابن جر
 ، وؼٌرهم. ٖٖٓ/ٗ، وابن أبً شٌبة فً مصنفه: 5ٕٖرلم:  21ٗ/ٖوسعٌد بن منصور فً سننه: 

، تفسٌر المرآن 5ٕٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٖٗ٘-5ٖٔ٘رلم:  ٘ٔٔ/ٗ( جامع البٌان للطبري: ٗٔ)
 . ٖٖٓ-ٕٖٓ/ٗ، مصنؾ ابن أبً شٌبة: 5ٕٗ/ٔالعظٌم البن كثٌر: 

، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 5ٕٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٖٗ/ٗ( السنن الكبرى للبٌهمً: ٘ٔ)
 وؼٌرها.  5ٔٔ/5، عمدة المارى للعٌنً: ٓٔٔ/٘، المؽنً البن لدامة: 5ٕٗ/ٔ
حول ( كعمر وعلً وابن مسعود وعطاء وطاووس ومجاهد والنخعً والشعبً والحسن وابن سٌرٌن ومكٙٔ)

ولتادة والضحان بن مزاحم والربٌع بن أنس ومماتل بن حٌان وابن جرٌر وؼٌرهم. انظر: جامع البٌان للطبري: 
، المؽنً 5ٕٗ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 5ٕٓ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: ٕٓٔو:  2ٔٔ-٘ٔٔ/ٗ

 وؼٌرهما.  5ٔٔ/5، عمدة الماري للعٌنً: ٓٔٔ/٘البن لدامة: 
، 2ٖٔ/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٖٖٗ/ٕ، فتح المدٌر البن الهمام: 2ٗٗ/ٖنظر: حاشٌة ابن عابدٌن: ( ا2ٔ)

 وؼٌرها. 
 . ٖٔٗ/ٖ، اإلنصاؾ للمرداوي: ٔٔٔ-ٓٔٔ/٘( انظر: المؽنً البن لدامة: 1ٔ)
، ٖٔٔ/2، المجموع للنووي: ٕٓٓ/ٔ، المهذب للشٌرازي: 2ٕ/ٗ( انظر: الحاوي الكبٌر للماوردي: 5ٔ)

 . ٕٙ٘/ٖ، نهاٌة المحتاج للرملً: ٕٔ٘/ٖ، حلٌة العلماء للمفال: 2ٖ/ٖالطالبٌن له: 
 2ٖ/ٖلاببلً: )وحكى الخراسانٌون وجهاً...(، وفً روضة الطالبٌن:  ٖٔٔ/2( ذكره النووي فً المجموع: ٕٓ)

 . 2ٕ٘/ٖولال عنه: )وهو شاذ مردود(، وذكره الرملً فً نهاٌة المحتاج: 
 .5ٔٗ/ٖ( انظر: الفتح: ٕٔ)



شوال ، وذو المعدة ، وذو الحجة بؤسرها ، وهذا لول لتادة ، وطاوس ، ومجاهد ،  الثانً: أنه
، وهو (2)، وابن شهاب(ٙ)، وطاوس(٘)، ولتادة(ٗ)، والربٌع(ٖ)، ومجاهد(ٕ)، وعطاء(ٔ)وابن عمر
 .(5)، ونمل عن اإِلمبلء للشافعً(1)مذهب مالن

ل ، أنهن من ؼٌر شهور لال الطبري: ومعنى لولهم أن "ولت الحج ثبلثة أشهر كوام  
العمرة ، وأنهن شهور لعمل الحج دون عمل العمرة ، وإن كان عمل الحج إنما ٌعمل فً 

 .(ٓٔ)بعضهن ال فً جمٌعهن"
 .(ٔٔ)الثالث: هو شوال ، وذو المعدة ، وعشرة أٌام من ذي الحجة ، وهذا لول أبً حنٌفة

لكن اختلفوا هل  أولها شوال على أن المراد بؤشهر الحج: ثبلثة،(ٕٔ)وأجمع العلماءللت:   
الحج شهران وعشر من الثالث، ألن ذلن من هً هً ثبلثة بكاملها أم شهران، والصواب أن "

هللا خبر عن مٌمات الحج ، وال عمل للحج ٌعمل بعد انمضاء أٌام منى ، فمعلوم أنه لم ٌعن بذلن 
ل : وعشر ذي الحجة، فإن جمٌع الشهر الثالث ، وإذا لم ٌكن معنٌا به جمٌعه ، صح لول من لا

لال لابل : فكٌؾ لٌل : " الحج أشهر معلومات " وهو شهران وبعض الثالث ؟ لٌل : إن العرب 
ال تمتنع خاصة فً األولات من استعمال مثل ذلن ، فتمول : " له الٌوم ٌومان منذ لم أره " ، 

ِه وإنما تعنً بذلن : ٌوما وبعض آخر ، وكما لال جل ثناإه : } فََمْن تَ  ٌْ ٌِْن فَبل إِثَْم َعلَ َل فًِ ٌَْوَم عَجَّ
[ وإنما ٌتعجل فً ٌوم ونصؾ. ولد ٌفعل الفاعل منهم الفعل فً الساعة ، ثم ٖٕٓ{ ]البمرة : 

ٌخرجه عاما على السنة والشهر ، فٌمول : زرته العام ، وأتٌته الٌوم، وهو ال ٌرٌد بذلن أن فعله 
ولكنه ٌعنً أنه فعله إذ ذان ، وفً ذلن الحٌن ،  أخذ من أول الولت الذي ذكره إلى آخره ،

 .(ٖٔ)فكذلن " الحج أشهر " ، والمراد منه : الحج شهران وبعض آخر"
أي من ألزم نفسه الحجَّ  [، "52ٔلوله تعالى }فََمْن فََرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ { ]البمرة :   

 .(ٗٔ)باإلحرام والتلبٌة"

 .(٘ٔ)فٌهن الحج باإلحرام والتلبٌة"لال الواحدي:" أي: من أوجب على نفسه   
 .(ٔ)لال الراؼب:أي: " أي التزم حكمه"  

                                                             

 .2ٔٔ/ٗ(:ص1ٖٖ٘(، و)2ٖٖ٘(، و)ٖٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 . 2ٔٔ/ٗ(:ص5ٖٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 . 1ٔٔ/ٗ(:صٕٖٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 . 2ٔٔ/ٗ(:صٖٓٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٔٔ-2ٔٔ/ٗ(:صٖٔٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 . 1ٔٔ/ٗ(:صٖٖٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 . 1ٔٔ/ٗ(:صٖٗٗ٘(انظر: تفسٌر الطبري)2)
، وابن لدامة فً المؽنً: 5ٓٙ/ٔ( هذا المول نسبه لمالن جماعة من أهل العلم كابن رشد فً بداٌة المجتهد: 1)
، وابن كثٌر فً تفسٌر 2ٖٔ/٘، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: 5ٕٓ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٓٔٔ/٘

، واأللوسً فً 5ٔٔ/5، والعٌنً فً عمدة الماري: ٕٕ٘/ٖفً حلٌة العلماء:  ، والمفال5ٕٗ/ٔالمرآن العظٌم: 
. وهنان 5ٕٔ/ٔ، وؼٌرهم، وانظر: اإلشراؾ على مذاهب الخبلؾ للماضً عبد الوهاب: 1٘/ٕروح المعانً: 

لول آخر عنه، وهو: أنها شوال وذو المعدة وعشر من ذي الحجة ذكره جماعة من أهل العلم كابن عطٌة فً 
، 5ٕٙ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: ٘ٓٗ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٓٔ/ٕرر الوجٌز: المح

 . ٘ٔ/ٖ، والحطاب فً مواهب الجلٌل: ٕٖٕ/ٕوابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر: 
، ولال عنه: )وهذا أشذ وأبعد(، 2ٖ/ٖ، وفً روضة الطالبٌن: ٖٔٔ/2( نص على ذلن النووي فً المجموع: 5)

 . 5ٔٔ/5، والعٌنً فً عمدة الماري: 5ٕٗ/ٔوذكر أنه لول الشافعً فً المدٌم ابن كثٌر فً تفسٌره: 
 .ٕٓٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .5ٕ٘/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٔٔ)
، وابن عاشور 2ٖٔ/٘، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٕٖٔ/ٔ( ذكر إجماعهم: ابن العربً فً أحكام المرآن: ٕٔ)

 . 5ٓٙ/ٔ، وابن رشد فً بداٌة المجتهد: ٕٖٕ/ٕفً التحرٌر والتنوٌر: 
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٖٔ)
 .٘ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٖٖ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٘ٔ)



أي الزمه نفسه بالشروع فٌه بالنٌة لصدا باطنا ، وباإلحرام فعبل ظاهرا  لال المرطبً: "  
 .(ٕ)، وبالتلبٌة نطما مسموعا"

 واختلؾ فً أصل )الفرض( فً اللؽة على لولٌن:  
 .(ٖ)الحز فً الِمْدح وفً الزند وؼٌره. لاله ابن األعرابًأحدهما: أن الفرض فً اللؽة: 

لال المرطبً:" ومنه فرضة الموس والنهر والجبل. ففرضٌة الحج الزمة للعبد الحر   
 .(ٗ)كلزوم الحز للمدح"

[، ٔ. ومنه لوله تعالى:}سُوَرةٌ أَْنَزْلنَاَها َوفََرْضَناَها{ ]النور: (٘)والثانً: ولٌل : )فرض( أي: أبان
ٌَْمانِكُْم{ ]التحرٌم:  ُ لَكُْم تَِحلَّةَ أَ  [.ٕبالتخفٌؾ، ولوله: }لَْد فََرَض َّللاَّ

لال الواحدي: " وهذا أًٌضا راجع إلى معنى المطع؛ ألن من لطع شٌبًا أبانه عن ؼٌره،   
وهللا تعالى إذا فرض شٌبًا أبانه، وبان ذلن الشًء عن ؼٌره. )فرض( بمعنى: أوجب، وفرض 

ٌَْرِجع إلى أصل واحد على ما بٌنا"بمعنى: أبا ن، كبلهما 
(ٙ). 

{]البمرة:   [، وفٌه 52ٔواختلؾ أهل التفسٌر فً لوله  تعالى:}فََمن فََرَض فٌِِهنَّ اْلَحجَّ
 : (2)تؤوٌبلن

، (ٓٔ)، وسفٌان الثوري(5)، وعطاء(1)أحدهما : أنه اإلهبلل بالتلبٌة ، وهو لول ابن عمر
 .(ٗٔ)، والماسم بن دمحم(ٖٔ)وطاوس، (ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ)ومجاهد

، (1ٔ)، والحسن(2ٔ)، وعطاء(ٙٔ)، وإبراهٌم(٘ٔ)والثانً : أنه اإلحرام ، وهو لول ابن عباس
 ، والشافعً .(ٕٓ)والضحان

 والصواب هو المول الثانً، إلجماع الجمٌع أن فرض الحج اإلحرام. وهللا تعالى أعلم.  
أي فبل ٌمرب  [، "52ٔ{]البمرة:فُسُوَق َواَل ِجَداَل فًِ اْلَحّجِ  فَبَل َرفََث َوالَ لوله تعالى: }  

النساء وال ٌستمتع بهن فإنه ممبل على هللا لاصد لرضاه، فعلٌه أن ٌترن الشهوات، وأن ٌترن 

 .(ٕٔ)المعاصً والجدال والخصام مع الرفماء"
َّللّا لاصد لال المراؼً:" أي ال ٌفعل الحاج شٌبا من هذه األفعال ألنه ممبل على   

لرضاه ، فٌنبؽى أن ٌتجرد عن عاداته وعن التمتع بنعٌم الدنٌا ، وٌنسلخ عن مفاخره وممٌزاته 

                                                                                                                                                                               

 .2ٔٗ/ٔصفهانً: ( تفسٌر الراؼب األٔ)
رحمه ألفة  -. وذلن عند الشافعً بالنٌة فمط وبها ٌصٌر محرماً عنده وعند أبً حنٌفةٙٓٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)

 (.2ٔٗ/ٔبالنٌة ، ومع سوق الهدى أو التلبٌة.)انظر تفسٌر الراؼب األصفهانً: 
 )فرض(. 22ٔ/ ٖ( انظر: تهذٌب اللؽة: ٖ)
 .ٙٓٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٙٓٗ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٖ/ٗانظر:التفسٌر البسٌط:  (٘)
 .ٙٓٗ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: ٖٗ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٙ)
 وما بعدها. ٕٔٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 2)
 .ٕٕٔ/ٗ(:ص1ٖ٘٘، و)ٕٔٔ/ٗ(:صٖٗ٘٘( انظر: تتفسٌر الطبري)1)
 .ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٗ(:صٖ٘٘٘( انظر: تتفسٌر الطبري)5)
 .ٕٕٔ/ٗ(:صٖٙ٘٘طبري)( انظر: تتفسٌر الٓٔ)
 .ٕٕٔ/ٗ(:صٖٓٙ٘(، و)2ٖ٘٘( انظر: تتفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖ٘٘( انظر: تتفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٗ(:صٖٔٙ٘( انظر: تتفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٕٔ/ٗ(:صٕٖٙ٘( انظر: تتفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٕٔ/ٗ(:ص1ٖٙ٘، و)ٕٕٔ/ٗ(:صٖٖٙ٘( انظر: تتفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٖٓ٘، و)ٖٕٔ/ٗ(:صٖٗٙ٘ي)( انظر: تتفسٌر الطبرٙٔ)
 .ٖٕٔ/ٗ(:صٖ٘ٙ٘( انظر: تتفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖٕٔ/ٗ(:صٖٙٙ٘( انظر: تتفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٖٕٔ/ٗ(:ص2ٖٙ٘( انظر: تتفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٕٗٔ-ٖٕٔ/ٗ(:ص5ٗ( انظر: تتفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)



عن ؼٌره بحٌث ٌتساوى الؽنى والفمٌر والصعلون واألمٌر ، وفً هذا تهذٌب للنفس وإشعار لها 
 . (ٔ)بالعبودٌة ّلِّل تعالى"

[فً هذا الموضع، 52ٔ{ ]البمرة:وختلؾ المفسرون فً معنى لوله تعالى } فَبل َرَفثَ   
 على ألوال:

، (٘)، وعمرو بن دٌنار(ٗ)، والحسن(ٖ)، وابن عباس(ٕ)أحدها : أنه الجماع ، وهو لول ابن عمر
، (ٕٔ)، وإبراهٌم(ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، والسدي(5)، وسعٌد بن جبٌر(1)، ولتادة(2)، ومجاهد(ٙ)وعطاء
 .(ٙٔ)، وابن زٌد(٘ٔ)، والزهري(ٗٔ)، والضحان(ٖٔ)وعكرمة 

والثانً : أنه الجماع أو التعرض له بُمَواَعَدةٍ أو ُمَداَعبٍَة ، وهو لول الحسن البصري
(ٔ2) . 

والثالث : أنه اإلْفَحاُش للمرأة فً الكبلم ، وذلن بؤن ٌمول: إذا أحللنا فعلنا بن كذا من ؼٌر كناٌة ، 
، وكعب (ٕٕ)اوس، وط(ٕٔ)، وأبو العالٌة(ٕٓ)، وعطاء(5ٔ)، وابن عمر(1ٔ)وهو لول ابن عباس

واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى )الفسوق(، التً نهى هللا عنها فً هذا الموضع، على   
 :(ٕٗ)ألوال

ًَ عنه فً اإلحرام ، من لتل صٌد ، وحلك َشْعر ، وتملٌم ظفر ، وهو لول  أحدها : أنه فِْعُل ما نُِه
 .(ٕ٘)عبد هللا بن عمر

، (٘)، والسدي(ٗ)، وعطاء(ٖ)، والحسن(ٕ)، وابن عمر(ٔ)بن عباسوالثانً : أنه السباب ، وهو لول ا
 .(2)، وإبراهٌم(ٙ)، ومجاهد(٘)والسدي

                                                             

 .ٓٓٔ/ٕ( تفسٌرالمراؼً: ٔ)
 .5ٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖ٘الطبري)( انظر: تفسٌر ٕ)
(، 55ٖ٘(، و)51ٖ٘(، و)52ٖ٘(، و)5ٖٙ٘(، و)5ٖ٘٘(، و)5ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٔٔ/ٗ(:صٖٓٔٙ(، و)5ٖٓٙ، و)ٖٓٔ-5ٕٔ/ٗ(:صٖٓٓٙو)
 .ٖٔٔ/ٗ(:صٕٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٔٔ/ٗ(:صٖٗٓٙ(، و)ٖٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٖٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙ، و)ٖٔٔ/ٗ(:صٖ٘ٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٖٔ/ٗ(:صٖ٘ٔٙ، و)ٖٔٔ/ٗ(:صٖٔٔٙ(، و)ٖٙٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٔٔ/ٗ(:ص1ٖٓٙ(، و)2ٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٔٔ/ٗ(:صٕٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٕٖٔ/ٗ(:صٖٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٕٖٔ/ٗ(:صٖٗٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٕٖٔ/ٗ(:صٖٙٔٙالطبري)( انظر: تفسٌر ٕٔ)
 .ٕٖٔ/ٗ(:صٕٖٓٙ(، و)5ٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٕٖٔ/ٗ(:صٕٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ(:ص2ٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٖٔ/ٗ(:ص1ٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
:" ٖٓٔ/ٗ:ص(ٕٖٓٙ. وأخرج الطبري عن الحسن)5ٕ٘/ٔ( ذكره الماوردي عنه، انظر: النكت والعٌون: 2ٔ)

، وفٌه أن ٖٙٗ/ٔ(:ص1ٕٗٔ. وانظر: ابن أبً حاتم)ٖٖٔ/ٗ(:صٖٕٕٙالرفث : ؼشٌان النساء".وانظر: )
 الرفث: الجماع.

(، 5ٖٓ٘، و)ٕٔ-ٕ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٗ٘(، و)2ٖٖ٘(، و)2ٖٔ٘( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .5ٕٔ/ٗ(:ص5ٕٖ٘و)
 .5ٕٔ/ٗ(:ص5ٖٔ٘، و)ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖ٘٘(انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .1ٕٔ/ٗ(:ص12ٖ٘، و)2ٕٔ/ٗ(:ص25ٖ٘(، و)21ٖ٘(، و)22ٖ٘فسٌر الطبري)(انظر: تٕٓ)
 .1ٕٔ/ٗ(:ص1ٖٖ٘، و)1ٕٔ/ٗ(،:ص1ٖٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
(، 11ٖ٘(، و)1ٖٙ٘(، و)1ٖ٘٘(، و)1ٕٖ٘، و)ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٕٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .5ٕٔ-1ٕٔ/ٗ(:ص15ٖ٘و)
 .ٕٙٔ/ٗ(:ص2ٖٙ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .5ٕ٘/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون:  ٖ٘ٔ/ٗالطبري:  ( انظر: تفسٌرٕٗ)
 .1ٖٔ-2ٖٔ/ٗ(:صٖٙ٘ٙ(، و)ٖ٘٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ٘)



 . (1)والثالث : أنه الذبح لؤلصنام ، وهو لول عبد الرحمن بن زٌد
 .(5)والرابع : أنه التنابز باأللماب ، وهو لول الضحان
، (ٖٔ)، وطاوس(ٕٔ)وعطاء، (ٔٔ)، والحسن(ٓٔ)والخامس : أنه المعاصً كلها ، وهو لول ابن عباس

، (5ٔ)، والزهري(1ٔ)، وإبراهٌم(2ٔ)، وسعٌد بن جبٌر(ٙٔ)، وكعب المرظً(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)ومجاهد 
 .(ٕٔ)، وعكرمة(ٕٓ)والربٌع

والراجح أن  معنى لوله تعالى }َواَل فُسُوَق{،  النهً عن معصٌة هللا فً إصابة الصٌد ،   
 وهللا تعالى أعلم. (ٕٕ)وفعل ما نهى هللا المحرم عن فعله فً حال إحرامه

لال الراؼب: "إن لٌل : الفسوق محظور فً كل حال ، فكٌؾ خص به الحج؟ لٌل :   
الفسوق هاهنا ٌعنً األشٌاء المحظور تعاطٌها فً حال ، ]الحج[ كالصٌد والطٌب ، واللباس ، 
، وإن لم لٌكون فسماً فً ؼٌر الحج ؟ لٌل : تخصٌص الحج به تنبٌه على شرفه وعظم مولعه 
كموله : }فَبَل تَْظِلُموا فٌِِهنَّ أَْنفَُسكُْم{ وإن كان ظلم النفس فً كل حال مكروهاً ، وكما لال : " إذا 

 .(ٕٗ)"(ٖٕ)صام أحدكم فبل ٌجهل ، فبل ٌرفث ، فإن جهل علٌه فلٌمْل : إنً صابم "
رفماء والخدم وال مراء مع ال [، أي: "52ٔ{]البمرة:َواَل ِجَداَل فًِ اْلَحّجِ  لوله تعالى: }  

 .(ٕ٘)والمكارٌن"

                                                                                                                                                                               

 .1ٖٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔ)
 .1ٖٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙ(، و)2ٖ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .5ٖٔ-1ٖٔ/ٗ(:صٖٗٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٖٔ/ٗ(:صٖٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1ٖٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .5ٖٔ/ٗ(:صٖٙٙٙ، و)1ٖٔ/ٗ(:صٖٓٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙ(، و)ٕٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .5ٖٔ/ٗ(:ص1ٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .5ٖٔ/ٗ(:ص5ٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖ٘ٔ/ٗ(:صٖٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ(:صٖٖ٘ٙنظر: تفسٌر الطبري)( أٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ(:صٖٖٗٙ(، و)ٖٖٖٙ(، و)ٕٖٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ(:صٖٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٖ٘ٔ/ٗ(:ص2ٖٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٗ(:صٖٓٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٙٔ/ٗ(:ص5ٖٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٖٙٔ/ٗ(:صٖٖٗٙالطبري)( انظر: تفسٌر 2ٔ)
 .ٖٙٔ/ٗ(:صٖٙٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٖٙٔ/ٗ(:ص1ٖٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .2ٖٔ/ٗ(:صٖٓ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .2ٖٔ/ٗ(:صٕٖ٘ٙ(، و)ٖٔ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٓٗٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕٕ)
أَْصبََح أََحُدكُْم ٌَْوًما َصابًِما فبَل ٌَْرفُْث ، َوال ٌَْجَهْل ، فَإِْن اْمُرٌإ (. " ذَا ٔ٘ٔٔ( ومسلم )15ٗٔرواه البخاري )(ٖٕ)

 . َشاتََمهُ أَْو لَاتَلَهُ فَْلٌَمُْل : إِنًِّ َصابٌِم ِإنًِّ َصابِمٌ 
ن . ثم لال: ولٌل لوله : }فبََل َرفََث َواَل فُسُوَق{ إشارة إلى أن م1ٔٗ-2ٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٕٗ)

التزم هذا الفرض وتحراه ٌمنعه عن الرفث والفسوق ، وكؤنه نبه على علة ما أوجه ألجله الحج ، فهو تهذٌب 
اللسان عن الخنا ، وإصبلح البدن ]بالمنع[ من تعاطً الفسك ، كما جعل الصبلة علة لترن الفحشاء والمنكر ، 

ٌِهْم بَِها{ ولوله : }َواَل والصوم علة للتموى فً لوله : )لعلكم تتمون( ، والزكاة علة لت زكٌة النفس فً لوله : }َوتَُزّكِ
 (.1ٔٗ/ِٔجَداَل{ نهً على ما تمدم".)تفسٌر الراؼب األصفهانً: 

 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ٘)



لال الراؼب: " أي : ال ٌجوز المماراة ، ولٌل معناه : ال شن أن فرضه ممرر فً ذي   
الحجة بخبلؾ ما فكله النساءة ، لٌل : هو حث على التحاب ولٌل : " هو حث على التحاب 

 .(ٔ)والنظافة وترن ما ٌإدي إلى التباؼض " ، وكل ذلن ٌصح إرادته"
الشٌخ ابن عثٌمٌن: "ٌشمل الجدال فٌه، وفً أحكامه، والمنازعات بٌن الناس فً لال   

، «متى فُرض؟»، فٌحصل النزاع؛ أو «ما هو الحج؟»معامبلتهم؛ مثال الجدال فٌه: أن ٌمال: 
فٌحصل النزاع فٌه؛ ومثاله فً أحكامه: النزاع فً أركانه، وواجباته، ومحظوراته؛ ومثال 

، والثانً «بعتن»عامبلتهم: أن ٌتنازع اثنان فً العمود، فٌمول أحدهما: النزاع بٌن الناس فً م
؛ أو ٌتنازع اثنان عند «بل بكذا»، وٌمول الثانً: «بعتن بكذا»؛ أو ٌمول: «لم تبعنً»ٌمول: 

 .(ٕ)أنابٌب الماء فً الشرب، أو االستسماء، أو عند الخباز"
 :(ٖ)[، على ألوال52ٔفًِ اْلَحّجِ {]البمرة: } َوال ِجَدالَ واختلؾ أهل التفسٌر فً لوله تعالى   

، (٘)، وعطاء(ٗ)أحدها : هو أن ٌجادل الرجل صاحبه ، ٌعنً ٌؽضبه، وهذا لول ابن عباس
، (ٔٔ)، والربٌع(ٓٔ)، والضحان(5)، والحسن(1)،  وعمرو بن دٌنار(2)، وسعٌد بن جبٌر(ٙ)ومجاهد
 .(٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)والزهري (ٖٔ)، وعكرمة(ٕٔ)وإبراهٌم

 . (2ٔ)، ولتادة(ٙٔ)الثانً : هو السباب ، وهو لول ابن عمر
هُم َحّجاً ، وهذا لول دمحم بن كعب المرظً والثالث : أنه الِمَراُء واالختبلؾ فٌَِمْن هو أَبَرُّ
(ٔ1). 

والرابع : أنه اختبلؾ كان ٌمع بٌنهم فً الٌوم الذي ٌكون فٌه حجهم ، وهذا لول الماسم بن 
اختبلفهم فً موالؾ الحج ، أٌهم المصٌب مولؾ إبراهٌم ، وهذا لول ابن  والخامس : أنه

والسادس: أنه خبر من هللا تعالى عن استمامة ولت الحج على مٌمات واحد ال ٌتمدمه وال ٌتؤخره 
 .(ٕٕ)، والسدي(ٕٔ)، وبطول فعل النسًء. لاله مجاهد

إبطال الشهر الذي كانوا ٌنسإونه فً كل عام والسابع: أن معناه أالّ جدال فً ولته الستمراره ، و

 .(ٔ)، فربما حجوا فً ذي المعدة ، وربما حجوا فً صفر ، وهذا لول أبً جعفر الطبري
 

                                                             

 .1ٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 .ٗٔٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .ٕٓٙ-5ٕ٘/ٔوالعٌون: وما بعدها، والنكت  ٔٗٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٔٗٔ/ٗ(:ص2ٕٖٙ(، و)2ٖٔٙ(، و)2ٖٓٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٔٗٔ/ٗ(:ص2ٖٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٖ٘ٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٖٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٗٔ/ٗ(:ص2ٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٗٔ/ٗ(:ص22ٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .ٖٗٔ/ٗ(:ص1ٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .ٖٗٔ/ٗ(:ص1ٖٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٗٔ/ٗ(:ص1ٖٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٗٗٔ-ٖٗٔ/ٗ(:ص11ٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .ٗٗٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙ(، و)15ٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٗٗٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٙ( ، و)15ٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .٘ٗٔ/ٗ(:ص55ٖٙ(، و)51ٖٙ(، و)52ٖٙر: تفسٌر الطبري)( انظٙٔ)
 .٘ٗٔ/ٗ(:ص2ٖٓٓ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .٘ٗٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٙٗٔ/ٗ(:ص2ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٙٗٔ/ٗ(:ص2ٖٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
(، 2ٖٔٔ(، و)2ٖٔٓ(، و)2ٓ1ٖ(، و)2ٓ2ٖ(، و)2ٖٓٙ(، و)2ٖٓ٘(، و)2ٖٓٗ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٗٔ-ٙٗٔ/ٗ(:ص2ٖٔٙ(، و)2ٖٔ٘(، و)2ٖٖٔ(، و)2ٕٖٔو)
 .2ٗٔ/ٗ(:ص2ٓ5ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)



 
 
 
والصواب فً تفسٌر لوله تعالى} َواَل ِجَداَل فًِ اْلَحّجِ {، أنه "لد بطل الجدال فً الحج   

ومناسن متفمة ؼٌر مختلفة ، وال تنازع فٌه وال وولته ، واستمام أمره وولته على ولت واحد ، 
مراء. وذلن أن هللا تعالى ذكره أخبر أن ولت الحج أشهر معلومات ، ثم نفى عن ولته االختبلؾ 

 .(ٕ)الذي كانت الجاهلٌة فً شركها تختلؾ فٌه"
لال الزمخشري: "وإنما أمر باجتناب ذلن المنفٌات، وهو واجب االجتناب فً كل حال،   

مع الحج أسمج كلبس الحرٌر فً الصبلة والتطرٌب فً لراءة المرآن. والمراد بالنفً ألنه 
 .(ٖ)وجوب انتفابها ، وأنها حمٌمة بؤن ال تكون"

 :(ٗ)[، لراءتان52ٔ{]البمرة:فَبَل َرفََث َواَل فُسُوَق َواَل ِجَداَل فًِ اْلَحّجِ وفً لوله تعالى: }  
ّمِ فٌهَما والتنوٌن. لرا بها ابن كثٌر وأبو عمرو.}فَبَل رفث َواَل فسوق{، ِباإحداهما:   لضَّ

لال الزمخشري:" ألنهما حمبل األّولٌن على معنى النهى ، كؤنه لٌل :  فبل ٌكونن رفث   
وال فسوق ، والثالث على معنى اإلخبار بانتفاء الجدال كؤنه لٌل : وال شن وال خبلؾ فً الحج 

ب فتمؾ بالمشعر الحرام ، وسابر العرب ٌمفون بعرفة وذلن أّن لرٌشاً كانت تخالؾ سابر العر
وكانوا ٌمّدمون الحج سنة وٌإخرونه سنة وهو النسًء ، فّرد إلى ولت واحد ورّد الولوؾ إلى 

عرفة ، فؤخبر َّللاَّ تعالى أنه لد ارتفع الخبلؾ فً الحج"
(٘). 

 بالون.}فَبَل رفث َواَل فسوق{، بالنصب بؽٌر تنوٌن. وهً لراءة ال والثانٌة:
 .(ٙ)وأما }جداَل { فإنها بالبناء على الفتح على المراءتٌن  
ُ  لوله تعالى: }   ٌٍْر ٌَْعلَْمهُ َّللاَّ أي وما تمدموا ألنفسكم [، "5ٙٔ{]البمرة:  َوَما تَْفعَلُوا ِمْن َخ

 .(2)من خٌر ٌجازٌكم علٌه هللا خٌر الجزاء"
 .(1)لال ابن عثٌمٌن:"أي ٌحٌط به علماً"  
 . (5)أي ال ٌخفى علٌه فٌجازٌكم به" البؽوي: أي: "لال   
لال الطبري: أي" فإنكم مهما تفعلوا من ذلن وؼٌره من خٌر وعمل صالح ابتؽاء   

مرضاتً وطلب ثوابً ، فؤنا به عالم ، ولجمٌعه محص ، حتى أوفٌكم أجره ، وأجازٌكم علٌه ، 
الكم ، ألنً مطلع على سرابركم ، فإنً ال تخفى علً خافٌة ، وال ٌنكتم عنً ما أردتم بؤعم

 .(ٓٔ)وعالم بضمابر نفوسكم"
لما نهاهم عن إتٌان المبٌح لوال وفْعبل َحثَّهم على فعل الجمٌل ،  لال ابن كثٌر: "  

 .(ٔٔ)وأخبرهم أنه عالم به ، وسٌجزٌهم علٌه أوفَر الجزاء ٌوم المٌامة"
اِد  لوله تعالى:}   ٌَْر الزَّ ُدوا فَإِنَّ َخ أي: تزودوا آلخرتكم " [،52ٔالتَّْموى{]البمرة:َوتََزوَّ

 .(ٕٔ)بالتموى فإنها خٌر زاد"

                                                                                                                                                                               

 .5ٗٔ-1ٗٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري:ٔ)
 .5ٗٔ/ٗ( تفسٌر الطبري ٕ)
 .ٖٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٖ)
 .1ٓٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٗ)
 .ٕٗٗ-ٖٕٗ/ٔ( انظر: تفسٌر الكشاؾ: ٘)
 .1ٓٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٙ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .٘ٔٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .2ٕٕ/ٔ( تفسٌر البؽوي: 5)
 .ٙ٘ٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .2ٗ٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٔٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)



وتزودوا ما تتبلؽون به وتكفون به وجوهكم عن الناس ، واتموا لال الماسمً: أي: "  
 .(ٔ)االستطعام وإبرام الناس والتثمٌل علٌهم"

توكلون ، ونحن لال الزمخشري: لٌل : "كان أهل الٌمن ال ٌتزّودون وٌمولون :  نحن م  
نحج بٌت َّللاَّ أفبل ٌطعمنا فٌكونون كبلًّ على الناس ، فنزلت فٌهم، ومعناه : وتزّودوا واتموا 

 .(ٕ)االستطعام وإبرام الناس والتثمٌل علٌهم ، فإن خٌر الزاد التموى"
روي عن ابن عباس ، لال :" كان أهل الٌمن ٌَُحجون وال ٌتزودون ، وٌمولون : نحن   

اِد التَّْمَوى {" المتوكلون ٌَْر الزَّ ُدوا فَإِنَّ َخ فؤنزل هللا : } َوتََزوَّ
(ٖ). 

وعن ابن عمر ، لال : "كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستؤنفوا زادا آخر ،   
فؤنزل هللا : " وتزودوا فإن خٌر الزاد التموى " فنهوا عن ذلن وأمروا أن ٌتزودوا الكعن والدلٌك 

 .(ٗ)والسوٌك"
وعن سعٌد بن جبٌر فً لوله : " وتزودوا فإن خٌر الزاد التموى " ، لال : الكعن   

 .(٘)والزٌت
 .(ٙ)وعن الشعبً فً لوله : " وتزودوا فإن خٌر الزاد التموى " لال : التمر والسوٌك  
 .(2)وعن حنظلة سبل سالم عن زاد الحاج ، فمال الخبز والتمر"  
ا فإن خٌر الزاد التموى " ، وخٌر زاد الدنٌا المنفعة من وعن الضحان لوله : " وتزودو  

 .(1)اللباس والطعام والشراب"
وبذلن فإن معنى اآلٌة: "وتزودوا من ألواتكم ما فٌه ببلؼكم إلى أداء فرض ربكم علٌكم   

فً حجكم ومناسككم ، فإنه ال بر هلل جل ثناإه فً ترككم التزود ألنفسكم ومسؤلتكم الناس وال فً 
ٌع ألواتكم وإفسادها ، ولكن البر فً تموى ربكم باجتناب ما نهاكم عنه فً سفركم لحجكم تضٌ

 .(5)وفعل ما أمركم به ، فإنه خٌر التزود ، فمنه تزودوا"

ُدوا { أمر باتخاذ الزاد ، هو طعام السفر    وثمة وجه آخر : "وهو أن لوله تعالى : } َوتََزوَّ
ٌَْر الزَّ  اِد التَّْمَوى { إرشاد إلى زاد اآلخرة ، وهو استصحاب التموى إلٌها بعد ، ولوله : } فَإِنَّ َخ

ٌٌْر { ] األعراؾ :  األمر بالزاد للسفر فً الدنٌا ، كما لال تعالى : } َوِرٌشاً َوِلبَاُس التَّْمَوى ذَِلَن َخ

                                                             

 .ٕٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
(. من حدٌث ورلاء فؤخرجه البخاري ، عن  2ٖٓٔ( وسنن أبً داود برلم )ٖٕ٘ٔحٌح البخاري برلم )(صٖ)

ٌحٌى بن بشر ، عن  َشبَابة. وأخرجه أبو داود ، عن أبً مسعود أحمد بن الفرات الرازي ، ودمحم بن عبد هللا 
مً ، عن شبابة ، عن ورلاء ، عن عمرو بن دٌنار ، عن عكرمة ، عن ا  بن عباس.الُمَخرَّ

وروى ابن جرٌر وابن َمْرُدوٌه من حدٌث َعْمرو بن عبد الؽفار ]عن دمحم بن سولة[ عن نافع ، عن ابن عمر ، 
ُدوا َفإِنَّ  -ومعهم أزوادهم  -لال : كانوا إذا أحرموا  رموا بها ، واستؤنفوا زاًدا آخر ؛ فؤنزل هللا تعالى : } َوتََزوَّ
اِد التَّْمَوى { فَ  ٌَْر الزَّ نُهوا عن ذلن ، وأِمُروا أن ٌتزودوا الكعن والدلٌك والسوٌك. وكذا لال ابن الزبٌر ، وأبو َخ

العالٌة ، ومجاهد ، وعكرمة ، والشعبً ، والنخعً ، وسالم بن عبد هللا ، وعطاء الخراسانً ، ولتادة ، والربٌع 
 (.ٙ٘ٔ/ ٗبن أنس ، ومماتل بن حٌان.) تفسٌر الطبري :

 .ٙ٘ٔ/ٗ(:ص 2ٕ5ٖ( تفسٌر الطبري)ٗ)
 . عن عمرو بن علً ، لال : حدثنا سفٌان ، عن ابن سولة ، عن سعٌد بن جبٌر.2٘ٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٘)

وفً رواٌة أخرى: حدثنا الحسن بن ٌحٌى ، لال : أخبرنا عبد الرزاق ، عن ابن عٌٌنة ، عن ابن سولة ، عن 
 (.2٘ٔ/ٗسعٌد بن جبٌر ، لال : هو الكعن والسوٌك.)تفسٌر الطبري: 

وفً روٌاة أخرى: حدثنً المثنى ، لال : حدثنا أبو نعٌم ، لال : حدثنا سفٌان ، عن دمحم بن سولة ، عن سعٌد بن 
 (.5٘ٔ/ٗجبٌر : " وتزودوا " لال : السوٌك والدلٌك والكعن.)تفسٌر الطبري: 

ولة ، عن سعٌد بن جبٌر : " وفً رواٌة أخرى: حدثنا أبو كرٌب ، لال : حدثنا وكٌع ، عن سفٌان ، عن دمحم بن س
 (.ٓٙٔ-5٘ٔ/ٗوتزودوا فإن خٌر الزاد التموى " ، لال : الخشكانج والسوٌك.)تفسٌر الطبري: 

 .2٘ٔ/ٗ(:ص 2ٖٖٙ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .2٘ٔ/ٗ:ص ٖٖٙٙ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٙٔ/ٗ(:ص 2ٖ٘ٗ( تفسٌر الطبري)1)
 .ٔٙٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5)



ذكر [ ، لما ذكر اللباس الحسً منه مرشداً إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة ، و ٕٙ
 .(ٔ)أنه خٌر من هذا وأنفع"

لال صاحب الكشاؾ: "أى اجعلوا زادكم إلى اآلخرة اتماء المبابح فإّن خٌر الزاد   
 .(ٕ)اتماإها"

حث على تموى هللا والتناء األعمال الصالحة ، واإلعراض عن الدنٌا لال الراؼب:"  
  .(ٖ)سوى ما ٌتوصل به إلً اآلخرة"

اِد التَّْمَوى{]البمرة:وبذلن فإنه ٌحتمل لوله    ٌَْر الزَّ ُدواْ فَإِنَّ َخ [، ثبلثة 52ٔتعالى: }َوتََزوَّ
 :(ٗ)تؤوٌبلت

 أحدها : تزّودوا باألعمال الصالحة ، فإن خٌر الزاد التموى .
والثانً : أنها نزلت فً لوم من أهل الٌمن ، كانوا ٌحجون وال ٌتزودون ، وٌمولون : نحن 

ُدوا{، ٌعنً من الطعام .المتوكلون ، فنزلت فٌهم}َوتَ   َزوَّ
وهذا أفضل النوعٌن. لاله -والثالث: أن المعنى: اتخذوا زاداً لؽذاء أجسامكم، وؼذاء للوبكم  

 .(٘)شٌخنا ابن عثٌمٌن
[ ، أي : و"اتموا عمابً وعذابً فً 52ٔ}َواتَّمُوِن ٌَا أُوِلً اأْلَْلبَاِب{]البمرة: لوله تعالى:  

 .(ٙ)العمول واألفهام"مخالفتً وعصٌانً ٌا ذوي 
 .(2)لال الصابونً:" أي خافون واتموا عمابً ٌا ذوي العمول واألفهام"  
وخافوا عمابً ٌا أُوِلً اأْلَْلباِب ٌعنى أن لضٌة اللب تموى َّللاَّ  لال صاحب الكشاؾ:أي "  

 .(1)، ومن لم ٌتمه من األلباء فكؤنه ال لب له"
بذلن أولً األلباب ، ألنهم هم أهل التمٌٌز  لال الطبري: " وخص جل ذكره بالخطاب  

بٌن الحك والباطل ، وأهل الفكر الصحٌح والمعرفة بحمابك األشٌاء التً بالعمول تدرن وباأللباب 

تفهم ، ولم ٌجعل لؽٌرهم من أهل الجهل فً الخطاب بذلن حظا ، إذ كانوا أشباحا كاألنعام ، 
 .(5)وصورا كالبهابم ، بل هم منها أضل سبٌبل"

لال أبو حٌان:" ثم لال }َواتَّمُوِن ٌَـا أُْوِلً االْلبَـاِب{ تحرٌكاً المتثال األمر بالتموى ، ألنه   
ال ٌحذر العوالب ، إالَّ َمن كان ذا لٍبّ ، فهو الذي تموم علٌه حجة هللا ، وهو المابل لؤلمر والنهً 

من اللب أنه لب مناط التكلٌؾ ، ، وإذا كان ذو اللب ال ٌتمً هللا ، فكؤنه ال لب له.. الظاهر 
فٌكون عاماً ، ال اللب الذي هو مكتسب بالتجارب ، فٌكون خاصاً ، ألن المؤمور باتماء هللا هم 

 .(ٓٔ)جمٌع المكلفٌن"
لما أمر بالتموى ، أمر أن ٌكون هو تعالى الممصود بها ، ولٌل : تمواه  لال الراؼب: "  

حفظ النفس إن نالها عمابه أو ٌتخطاها ثوابه ، وذلن منعها متابعة الهوى ، وحملها على طرٌك 
 الهدى ، وذلن على ثبلثة منازل:
 األول : ترن الكفر والكبابر.

 تضٌهما إلتزام الشرابع ،والثانً : ترن المحارم وأداء الفرابض اللذٌن ٌم

                                                             

 .ٖٙ/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: ٔ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .1ٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٖ)
 .ٕٓٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .٘ٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘)
 .ٖٙ/ٕ( محاسن التؤوٌل: ٙ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 1)
 .ٔٙٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٖ/ٕ( البحر المحٌط:ٓٔ)



والثالث : حفظ الملوب عن التلفت إلى الذنوب ، وهو المؽنى ، بمول من لال : " التموى هً 
التبرإ من كل شن سوى هللا تعالً ، وال ٌحصل الثالث إال بحصول الثانً ، وال الثانً إال 

، فاللب أشرؾ  بحصول األول " ، وعنى هاهنا الؽاٌة ، ولهذا خص أولوا األلباب بالخطاب
أوصاؾ العمل ، وهو اسم الجزء الذي بإضافته إلى سابر أجزاء اإلنسان ، كلب الشًء إلى 
المشور ، وباعتبار اللب ، لٌل لضعٌؾ العملً " ٌراعة " ، " ولصبة " ، و " منخوب " و " 

َح فَُإاُد أُّمِ ُموَسى }َوأَْفبَِدتُُهْم َهَواٌء{ ، ولال تعالى : }َوأَْصبَ  -عز وجل -خاوي الصدر " ، ولال
 .(ٔ)فَاِرًؼا{"
و)االلباب(:" جمع لب؛ أي ٌا أصحاب العمول؛ ووجه هللا تعالى األمر إلى أصحاب  

 . (ٕ)العمول؛ ألنهم هم الذٌن ٌدركون فابدة التموى، وثمرتها؛ أما السفهاء فبل ٌدركونها"

 :(ٖ)على وجهٌن[، 52ٔواختلفت المراءة فً لوله تعالى:}واتَّمُوِن {]البمرة:  
أحدهما:  :}واتَّمُوِنً{، بإثبات الٌاء على األصل، فً الوصل، وبؽٌر ٌاء فً الولؾ، وهً لراءة 

 أبو عمرو، ورواٌة ابن جماز وإسماعٌل عن نافع.
والثانً: :}واتَّمُوِن {، بحذؾ)الٌاء(، فً الوصل والولؾ، للتخفٌؾ وداللة الكسرة علٌه، إذ لرأ  

 وابن عامر وحمزة والكسابً، ورواٌة المسٌبً ولالون وؼٌرهما عن نافع. بها عاصم وابن كثٌر

 الفوابد:
؛ ولد -ستة أٌام  -من فوابد اآلٌة: تعظٌم شؤن الحج، حٌث جعل هللا له أشهراً مع أنه أٌام  - ٔ

جعل هللا له أشهراً ثبلثة حتى ٌؤمن الناس، وٌتؤهبوا لهذا الحج؛ ولهذا ما بعد الحج ألصر مما 
ً فمط؛ ألنه إذا حج انتهى لبله ؛ الذي لبله: شهران وسبعة أٌام؛ والذي بعده: سبعة عشر ٌوما

 ؼرضه؛ فطُلب منه العودة؛ بخبلؾ ما إذا كان لبله.
ومن فوابد اآلٌة: أن أشهر الحج ثبلثة؛ لموله تعالى: } أشهر {؛ وهً جمع للة؛ واألصل فً  - ٕ

اللؽة العربٌة؛ وال ٌطلك الجمع على اثنٌن، أو  الجمع أن ٌكون ثبلثة فؤكثر؛ هذا المعروؾ فً
اثنٌن وبعض الثالث إال بمرٌنة؛ وهنا ال لرٌنة تدل على ذلن؛ ألنهم إن جعلوا أعمال الحج فً 
الشهرٌن وعشرة األٌام ٌرد علٌه أن الحج ال ٌبدأ فعبلً إال فً الٌوم الثامن من ذي الحجة؛ وٌنتهً 

كان المول الراجح أنه ثبلثة أشهر كاملة؛ وهو مذهب  فً الثالث عشر؛ ولٌس العاشر؛ فلذلن
مالن؛ وهو الصحٌح؛ ألنه موافك للجمع؛ وفابدته أنه ال ٌجوز تؤخٌر أعمال الحج إلى ما بعد 
شهر ذي الحجة إال لعذر؛ لو أخرت طواؾ اإلفاضة مثبلً إلى شهر المحرم للنا: هذا ال ٌجوز؛ 

} الحج أشهر {؛ فبل بد أن ٌمع فً أشهر الحج؛ ولو  ألنه لٌس فً أشهر الحج وهللا تعالى ٌمول:
 أخرت الحلك إلى المحرم فهذا ال ٌجوز؛ ألنه تعدى أشهر الحج.

 وهل هذه األشهر من األشهر الحرم؟
وهو -الجواب: أن اثنٌن منها من أشهر الحرم، وهما ذو المعدة، وذو الحجة؛ وواحد لٌس منها 

م، ولٌس من أشهر الحج؛ فرمضان شهر صٌام؛ من األشهر الحر« المحرم»شوال كما أن 
وشوال شهر حج؛ وذو المعدة شهر حج، ومن الحرم؛ وذو الحجة شهر حج، ومن الحرم؛ 

 والمحرم من الحرم، ولٌس شهر حج.
ومن فوابد اآلٌة: اإلحالة على المعلوم بشرط أن ٌكون معلوماً؛ لموله تعالى: } معلومات {؛  - ٖ

راً ٌمولون: هذا معلوم بالضرورة من الدٌن؛ وأمر هذا معلوم؛ وما أشبه وهذا ٌستعمله الفمهاء كثٌ
فه  ذلن؛ فبل ٌمال: إنه لم ٌبٌن؛ ألنه ما دام الشًء مشهوراً بٌن الناس معروفاً بٌنهم ٌصح أن ٌَعّرِ

باع فبلن على فبلن كذا، »بؤنه معلوم؛ ومن ذلن ما ٌفعله بعض الكتاب فً الوثابك: ٌمول: 

                                                             

 .5ٔٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب: ٔ)
 .٘ٔٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٕ)
 .55ٔ( انظر: السبعة فً المراءات: ٖ)



ٌجوز وإن لم تفصل ما دام معلوماً؛ فإضافة الشًء إلى العلم -وم بٌن الطرفٌن وهو معل-« وكذا
 وهو معلوم ٌعتبر من البٌان.

ومنها: أن من تلبس بالحج، أو العمرة وجب علٌه إتمامه، وصار فرضاً علٌه؛ لموله تعالى: }  - ٗ
[ 5ٕذورهم{ ]الحج: فمن فرض فٌهن الحج {؛ وٌإٌد ذلن لوله تعالى: }ثم لٌمضوا تفثهم ولٌوفوا ن

؛ فسمى هللا تعالى أفعال الحج نذوراً؛ وٌدل على ذلن أٌضاً لوله تعالى: }وأتموا الحج والعمرة هلل 
[ ؛ فلم ٌبح هللا تعالى الخروج من النسن إال 5ٙٔفإن أحصرتم فما استٌسر من الهدي{ ]البمرة: 

 باإلحصار.
 : } فمن فرض {؛ والفرض ال بد من إتمامه.ومنها: وجوب إتمام النفل فً الحج؛ لموله تعالى - ٘
لبل أشهره ال ٌنعمد؛ لموله تعالى: } فمن فرض فٌهن الحج فبل  ومنها: أن اإلحرام بالحج - ٙ

رفث {؛ فلم ٌرتب هللا أحكام اإلحرام إال لمن فرضه فً أشهر الحج؛ ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام 
أنه إذا أحرم بالحج لبل دخول -رحمه هللا -الشافعً العمل فمعناه أنه لم ٌصح العمل، وهذا مذهب 

أشهر الحج لم ٌنعمد إحرامه؛ ولكن هل ٌلؽو، أو ٌنملب عمرة؟ فً هذا لوالن عندهم؛ أما عندنا 
ٌكره أن ٌحرم -مذهب الحنابلة؛ فٌمولون: إن اإلحرام بالحج لبل أشهره ٌنعمد؛ ولكنه مكروه 

لى ظاهر اآلٌة الكرٌمة: أنه إذا أحرم بالحج لبل ومذهب الشافعً ألرب إ -بالحج لبل أشهره 
ً أنه ال ٌنعمد، وال ٌنملب عمرة؛ ألن العبادة لم تنعمد؛ وهو  أشهره ال ٌنعمد حجاً؛ والظاهر أٌضا

 إنما دخل على أنها حج؛ فبل ٌنعمد ال حجاً، وال عمرة.
لع ثٌابه من لمٌص، وإن لم ٌخ -ومن فوابد اآلٌة: أن المحظورات تحرم بمجرد عمد اإلحرام  - 2

وسراوٌل، وؼٌرها؛ لموله تعالى: } فمن فرض فٌهن الحج فبل رفث {؛ ألنه جواب الشرط؛ 
 وجواب الشرط ٌكون تالٌاً لفعله؛ فبمجرد أن ٌفرض فرٌضة الحج تحرم علٌه المحظورات.

وإن  -ام أي نٌة الدخول إلى النسن؛ وتثبت بها األحك -ومنها: أن اإلحرام ٌنعمد بمجرد النٌة  - 1

 تعالى: } فمن فرض فٌهن الحج فبل رفث {. لم ٌلّب؛ لموله
ومنها: تحرٌم الجماع، وممدماته بعد عمد اإلحرام؛ لموله تعالى: } فبل رفث {؛ وجواب  - 5

 الشرط ٌكون عمب الشرط؛ فبمجرده ٌحرم الرفث.
 ومنها: تحرٌم الفسوق؛ لموله تعالى: } فبل فسوق {. - ٓٔ

 فسوق محرم فً اإلحرام، وؼٌره.فإن لال لابل: ال
 فالجواب: أنه ٌتؤكد فً اإلحرام أكثر من ؼٌره.

ومنها: تحرٌم الجدال؛ لموله تعالى: } وال جدال فً الحج {؛ والجدال إن كان إلثبات الحك،  - ٔٔ
وجادلهم } :أو إلبطال الباطل فإنه واجب، وعلى هذا فٌكون مستثنًى من هذا العموم؛ لموله تعالى

[ ؛ وأما الجدال لؽٌر هذا الؽرض فإنه محرم حال اإلحرام؛ فإن ٕ٘ٔهً أحسن{ ]النحل: بالتً 
 للت: ألٌس محرماً فً هذا، وفً ؼٌره لما ٌترتب علٌه من العداوة، والبؽضاء، وتشوٌش الفكر؟

 فالجواب: أنه فً حال اإلحرام أوكد.
النفس؛ لموله تعالى: } وال ومنها: البعد حال اإلحرام عن كل ما ٌشوش الفكر، وٌشؽل  - ٕٔ

جدال فً الحج {؛ ومن ثم ٌتبٌن خطؤ أولبن الذٌن ٌزاحمون على الحجر عند الطواؾ؛ ألنه 
 ٌشوش الفكر، وٌشؽل النفس عما هو أهم من ذلن.

هللا { ٌدل على  ومنها: الحث على فعل الخٌر؛ ألن لوله تعالى: } وما تفعلوا من خٌر ٌعلمه - ٖٔ
، وال ٌضٌعه؛ لال تعالى: }ومن ٌعمل من الصالحات وهو مإمن فبل أنه سٌجازي على ذلن

 [ .ٌٕٔٔخاؾ ظلماً وال هضماً{ ]طه: 
ومنها: أن الخٌر سواء لّل، أو كثر، فإنه معلوم عند هللا؛ لموله تعالى: } من خٌر {؛ وهً  - ٗٔ

 نكرة فً سٌاق الشرط؛ والنكرة فً سٌاق الشرط تفٌد العموم.
 م هللا تعالى بكل شًء؛ لموله تعالى: } وما تفعلوا من خٌر ٌعلمه هللا {.ومنها: عموم عل - ٘ٔ
 ومنها: الحث على التزود من الخٌر؛ لموله تعالى: } وتزودوا فإن خٌر الزاد التموى {. - ٙٔ
ًّ من طعام، وشراب، ونفمة، لببل ٌحتاج  - 2ٔ ومنها: أنه ٌنبؽً للحاج أن ٌؤخذ معه الزاد الحس

 الناس؛ لموله تعالى: } وتزودوا {.فً حجه، فٌتكفؾ 



ومنها: أن التموى خٌر زاد، كما أن لباسها خٌر لباس؛ فهً خٌر لباس؛ لموله تعالى:  - 1ٔ
[ ؛ وهً خٌر زاد؛ لموله تعالى: } فإن خٌر الزاد ٕٙ}ولباس التموى ذلن خٌر{ ]األعراؾ: 

 التموى {.
 {.ومنها: وجوب تموى هللا؛ لموله تعالى: } واتمون  - 5ٔ
 ومنها: أن أصحاب العمول هم أهل التموى؛ لموله تعالى: } واتمون ٌا أولً األلباب {. - ٕٓ
عمل الرشد؛  -ومنها: أنه كلما نمص اإلنسان من تموى هللا كان ذلن دلٌبلً على نمص عمله  - ٕٔ

نمص العمل هنا عمل ؛ فإن المراد ب(ٔ)«ما رأٌت من نالصات عمل، ودٌن»بخبلؾ لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
اإلدران؛ فإن مناط التكلٌؾ عمل اإلدران؛ ومناط المدح عمل الرشد؛ ولهذا نمول: إن هإالء 
الكفار األذكٌاء الذٌن هم فً التصرؾ من أحسن ما ٌكون؟ نمول: هم عمبلء عمول إدران؛ لكنهم 

عمل الرشد الذي به لٌسوا عمبلء عمول رشد؛ ولهذا دابماً ٌنعى هللا علٌهم عدم عملهم؛ والمراد 
 ٌرشدون.

 المرآن
َ ِعْندَ  ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَؽُوا فَْضاًل ِمْن َربِّكُْم فَِإذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت فَاْذكُُروا ّللا  ٌَْس َعلَ  اْلَمْشعَِر }لَ

الٌَِّن )اْلَحَراِم َواْذكُُروهُ َكَما َهَداكُْم َوإِْن كُْنتُْم ِمْن لَْبِلِه لَِمَن   [11ٔ({ ]البمرة : 11ٔالض 
  التفسٌر:

لٌس علٌكم حرج فً أن تطلبوا رزلًا من ربكم بالربح من التجارة فً أٌام الحج. فإذا دفعتم بعد 
وهً المكان الذي ٌمؾ فٌه الحجاج ٌوم التاسع من ذي -ؼروب الشمس راجعٌن من "عرفات" 

، واذكروا هللا -"المزدلفة"-عند المشعر الحرام  فاذكروا هللا بالتسبٌح والتلبٌة والدعاء -الحجة
على الوجه الصحٌح الذي هداكم إلٌه، ولمد كنتم من لبل هذا الهدى فً ضبلل ال تعرفون معه 

 الحك.

 لما أمر هللا بالتزود، وبٌَّن أن خٌر الزاد التموى، وأمر بالتموى، لد ٌمول لابل: إذا  
ًّ فً ذلن إثم؛  ولهذا تحرج الصحابة من االتجار فً الحج؛ فبٌن هللا اتجرت أثناء حجً صار عل
 عّز وجّل أن ذلن ال ٌإثر، وأنه لٌس فٌه إثم.

 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:
عن أبً أمامة التٌمً لال: "سؤلت ابن عمر فملت: إنا لوم نكرى فً هذا أحدهما: أخرج الواحدي 

؟ ألستم تطوفون؟ ألستم تسعون بٌن الوجه، وإن لوما ٌزعمون أنه ال حج لنا لال: ألستم تلبون
عما سؤلت عنه فلم  -ملسو هيلع هللا ىلص  -الصفا والمروة؟ ألستم ألستم؟ لال: للت: بلى لال: إن رجبل سؤل النبً 

ٌدر ما ٌرد علٌه حتى نزلت: }لٌس علٌكم جناح أن تبتؽوا فضبل من ربكم{ فدعاه فتبل علٌه حٌن 
 .(ٔ)نزلت. فمال: "أنتم الحجاج"

انً: وأخرج الواحدي عن ابن عباس لال: "كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس فً الجاهلٌة، الث
فلما جاء اإلسبلم كؤنهم كرهوا، ذلن حتى نزلت: }لٌس علٌكم جناح أن تبتؽوا فضبل من ربكم{ 

 .(ٕ)فً مواسم الحج"

                                                             
، وأخرجه مسلم ٖٗٓ: ترن الحابض الصوم، حدٌث رلم ٙ، كتاب الحٌض، باب ٕٙأخرجه البخاري ص (ٔ)
 .25[ ٕٖٔ] ٕٔٗ: بٌان نمصان اإلٌمان بنمص الطاعات، حدٌث رلم ٖٗ، كتاب اإلٌمان، باب 5ٕٙص
ح:  - ٖٓ٘/ٕ( وأبو داود )1ٔٔح:  - 1/1ٗٔ، وأخرجه اإلمام أحمد )الفتح الربانً: ٖٙ( أسباب النزول: ٔ)

( وابن أبً حاتم )لباب النمول: ٕ٘٘ ٕٓ٘ح:  - 5ٕٕ/ٕ( والدارلطنً )5ٗٗ/ٔ( والحاكم )المستدرن: 2ٖٖٔ
( ٖٕٓ/ٔ( وعبد بن حمٌد وسعٌد بن منصور وابن أبً شٌبة وابن المنذر والبٌهمً )فتح المدٌر: 5ٖ

حه الحاكم والشٌخ ، كلهم من طرٌك أبً أمامة التٌمً به وهو حدٌث صحٌح صحٗٙٔ/ٗ(:ث2ٖٙ٘والطبري)
( ومحمك جامع 1/1٘ٔ( والشٌخ أحمد البنا )الفتح الربانً: ٗٙٔ/ٗأحمد شاكر )تفسٌر الطبري بتحمٌمه: 

 (.2ٖ/ٕاألصول )حاشٌة جامع األصول: 
ح:  - ٖٔ٘/ٕ( وأبو داود )22ٓٔح:  - 5ٖ٘/ٖ، و أخرجه البخاري )فتح الباري: ٖٙ( أسباب النزول: ٕ)

( وسعٌد بن منصور ٘ٙٔ، ٗٙٔ/ٕ( وابن جرٌر )ٖٕٔٔٔح:  - ٖٔٔ/ٔٔالكبٌر:  ( والطبرانً )المعجم2ٖٗٔ
 ( من طرٌك عمرو بن دٌنار به. وٌشهد له:5ٖٕ/ٔوعبد الرزاق )تفسٌر ابن كثٌر: 



    
ٌْكُْم ُجنَاٌح أَْن تَْبتَؽُوا فَْضبًل ِمْن َربُِّكْم{ ]البمرة :    ٌَْس َعلَ "أي:" لٌس [، 51ٔلوله تعالى:} َل

 .(ٔ)علٌكم أٌها المإمنون حرج أن تلتمسوا فضبل من عند ربكم"
لال الصابونً: " أي ال حرج وال إثم علٌكم فً التجارة فً أثناء الحج فإن التجارة   

 . (ٕ)فً العبادة الدٌنٌة"الدنٌوٌة ال تنا
لال المرطبً: " ولما أمر تعالى بتنزٌه الحج عن الرفث والفسوق والجدال ورخص فً   

التجارة، وابتؽاء الفضل ورد فً المرآن بمعنى التجارة ، لال هللا تعالى : }فَاْنتَِشُروا فًِ األَْرِض 
ِ{ ]الجمعة :   .(ٖ)["َٓٔواْبتَؽُوا ِمْن فَْضِل َّللاَّ

أبتؽٌه ابتؽاء، إذا طلبته والتمسته  -ومن فضل هللا  -ٌمال منه : ابتؽٌت فضبل من هللا   
 :  (ٗ)،وبؽٌته أبؽٌه بؽٌا،  كما لال عبد بنً الحسحاس

 بؽان ، وما تبؽٌه حتى وجدته        كؤنن لد واعدته أمس موعدا 
 .(٘)ٌعنً طلبن والتمسن

 .(ٙ)لبٌع لبل اإلحرام وبعده"لال ابن عباس:"ال حرج علٌكم فً الشراء وا  
 .(2)ولرأ ابن عباس:)فً مواسم الحج(  
، ولٌس (5)، وهو حجة(1)لال ابن حجر:"وهً لراءة معدودة من الشاذ الذي صح إسناده   

 .(ٔ)بمرآن"

                                                                                                                                                                               

، وسعٌد بن منصور وابن أبً شٌبة وعبد بن حمٌد )فتح المدٌر: ٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٙ1ٖما أخرجه الطبري) - ٔ
 ٖ٘ٙ/ٕنهما نحوه وفٌه ضعؾ بسبب ٌزٌد بن أبً زٌاد )تمرٌب التهذٌب: ( عن ابن عباس رضً هللا عٖٕٓ/ٔ
 ( لكن ٌتموى بما لبله.ٕٗ٘رلم  -
، وسعٌد بن منصور وعبد الرزاق )تفسٌر ابن كثٌر: ٙٙٔ -٘ٙٔ/ٗ(:ص2ٖٙ٘ما أخرجه الطبري) - ٕ
بً أمامة: إنا لوم عن ابن عمر بنحو الرواٌة السابمة عن أ -وهو أبو أمامة  -( عن رجل من بنً تٌم ٕٓٗ/ٔ

 ( .5ٙٔ/ٗنكري.. ح. وصححه الشٌخ أحمد دمحم شاكر )تفسٌر الطبري بتحمٌمه: 
، عن ابن عمر رضً هللا عنهما مختصرا بمعناه، ولواه ٗٙٔ/ٕ(:ص2ٖٙ٘ما أخرجه ابن جرٌر الطبري) - ٖ

 ( .ٕٓٗ/ٔالحافظ ابن كثٌر )تفسٌر ابن كثٌر: 
 .ٖٙٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔالتفاسٌر:( صفوة ٕ)
 .ٖٔٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
. وهذا البٌت متعلك بثبلثة أبٌات لبله ، هو تمام معناها فً ذكر الموت : رأٌت المناٌا لم ٌهبن  ٔٗ(دٌوانه : ٗ)

 دمحما ... وال أحدا ولم ٌدعن مخلدا
 أال ال أرى على المنون ممهبل ... وال بالٌا إال له الموت مرصدا

 ترٌد لتاله ... كمً إذا ما هم بالمرن ألصداسٌلمان لرن ال 
 بؽان وما تبؽٌه . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ولوله : " حتى وجدته " رواٌة الدٌوان " إال وجدته " . ورواٌة الطبري عزٌزة فهً شاهد لل أن نظفر به على 
لال بعد ذكر وجوه "  ٔٔٔ:  ٔثناء ولد ذكر ذلن ابن هشام فً المؽنً أن " حتى " تؤتً بمعنى " إال " فً االست

 حتى " : " وبمعنى إال فً الستثناء ، وهذا أللها ولل من ٌذكره " .
 .ٖٙٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٗ(:ص 2ٖٙٔ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 ( أي: لرأ )لٌس علٌكم جناح أن تبتؽوا فضبلً من ربكم فً مواسم الحج(. 2)
، وهً أٌضاً: لراءة ابن مسعود وابن الزبٌر، ٕٓ٘ٓرلم:  1ٖٖ/ٗ: -فتح-( لراءة ابن عباس رواها البخاري1)

ٌه وف 21/ٔ، تفسٌر عبد الرزاق: 5ٗ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٕٙٔ/ٕانظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: 
، ذكرها عن عبد الرزاق بسنده 55ٕ/ٔأبا الزبٌر بدل ابن الزبٌر، وأظنه تصحٌفاً ألن ابن كثٌر فً تفسٌره: 

 . 12ٙ-1ٙٙ/ٕولال ابن الزبٌر. وانظر: المراءات وأثرها فً التفسٌر واألحكام لدمحم بازمول: 
لمراءة الشاذة وحكمها عند األبمة )... فهً على هذا من ا 5ٙٙ/ٖ( أي: فً التفسٌر، لال ابن حجر فً الفتح: 5)

)واألولى جعل هذا تفسٌراً، ألنه مخالؾ لسواد  5ٗ/ٕحكم التفسٌر(، ولال أبو حٌان عن هذه المراءة فً البحر: 
 المصحؾ الذي أجمعت علٌه األمة(. 



أي إذا دفعتم من عرفات بعد  [؛ "51ٔلوله تعالى: }فَإِذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت{ ]البمرة :   
 .(ٕ)الولوؾ بها"

 .(ٖ)أولعتم اإلفاضة"لال البماعً:أي: "  
لال الواحدي:" أي: دفعتم بكثرة، ٌعنً دفع بعضكم بعًضا؛ ألن الناس إذا انصرفوا   

 . (ٗ)مزدحمٌن دفع بعضهم بعًضا"
ال تكون إال  لال الزجاج: "لد دل بهذا اللفظ على أن الولوؾ بها واجب؛ ألن اإلفاضة  

 .(٘)بعد ولوؾ"
ولال أبو حٌان متعمبا هذا المول: "وال ٌظهر من هذا الشرط الوجوب، إنما ٌعلم منه  

الحصول فً عرفة والولوؾ بها، فهل ذلن على سبٌل الوجوب أو الندب، ال دلٌل فً اآلٌة على 
 .(ٙ)ذلن، لكن السنة الثابتة واإلجماع ٌدالن على ذلن"

ق. ٌمال: أفاضت العٌُن َدْمعَها،  ومعنى )اإلفاضة(،  ْفُع للشًَِّء حٌن ٌَتَفَرَّ فً اللؽة: "الدَّ
 :(2)وأفاض بالمداح، وعلى المداح: إذا ضرب بها منبثةً متفرلة، ومنه

ٌُْض على الِمَداحِ َوٌصَدعُ   وكؤنَُّهن ِرَبابَةٌ وكؤنَّه        ٌََسر ٌُِف
 وأفاض البعٌر بجرته: إذا رمى بها متفرلة.

 :(1)الراعً لال
َن َحِمٌبل  ٌْ ةٍ       من ذي األبَاِطح إذ َرَع  وأَفَْضَن بعد كُظُوِمِهّن بِجرَّ

 .(5)["ٔٙوأفاض الموم فً الحدٌث، إذا اندفعوا فٌه، ومنه }إِْذ تُِفٌُضوَن فٌِِه{  ]ٌونس:   
 لال المرطبً:"وأصل اإلفاضة: االندفاع؛ ومنه اإلفاضة فً الكبلم، واالستمرار فٌه؛  

ولذلن لٌل للذي ٌضرب المداح بٌن األٌسار : )مفٌض(، لجمعه المداح ، ثم إفاضته إٌاها بٌن 
 :  (ٓٔ)الٌاسرٌن، ومنه لول بشر بن أبً خازم األسدي

 (ٔٔ)فملت لها ردي إلٌه جنانه         فردت كما رد المنٌح مفٌض 

                                                                                                                                                                               

العمل .  والمراءة الشاذة لها حكم خبر اآلحاد، فمتى صح سندها إلى الصحابً وجب ٖٓٗ/ٗ( انظر: الفتح: ٔ)
 بها، ومتى ضعؾ لم ٌجز العمل بها. 

 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕ)
 .22ٖ/1( تفسٌر البماعً: ٖ)
 .٘ٗ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .2ٕٕ/ٔ(معانً المرآن: ٘)
 .5٘/ ٕ(البحر المحٌط: ٙ)
 ، "دٌوانٕٙٔ(البٌت ألبً ذإٌب الهذلً خوٌلد بن خالد ٌصؾ الحُمُر، ضمن لصٌدة من "المفضلٌات" ص 2)

بابة: بكسر الراء: الرلعة تجمع فٌها لداح المٌسر،  ٙ/ ٔالهذلٌٌن"  والبٌت فً "اللسان" مادة: رٌب، وصدع. والّرِ
والٌََسر. صاحب المٌسر، شبه األُتُن بالمداح لتجمعهن وتراكمهن، وشبه الحمار الوحشً بالضارب الذي ٌفرق 

 .1ٔ/ ٔالمداح وٌجمعها. وٌنظر: "شرح أشعار الهذلٌٌن" للسكري 
(البٌت للراعً النمٌري من المٌته المطولة التً كان ٌرمى من لم ٌحفظها من أوالده وحفدته بالعموق فً 1)

)فٌض(  2ٔ5ٕ/ ٖوذكره األزهري فً "تهذٌب اللؽة"  25ٔ/ ٕ، وفً "جمهرة اللؽة" البن درٌد ٕ٘"دٌوانه" 
: لال ثعلب: 25ٕ/ ٕفً "معجم البلدان" وٌروى: من ذي األباطل، لال ٌالوت  2ٗ٘/ ٕوالثعلبً فً "تفسٌره" 

ذو األبارق وحمٌل موضع واحد، فؤراد: من ذي األبارق إذا رعٌنه، والَكْظم. إمسان الفم، فلما ابتل مافً بطونها 
 أفضن بجرة. والمعنى: أنها إذا رعت حمٌبًل أفاضت بذي األبارق.

، ٙٗ٘/ ٕ، "تفسٌر الثعلبً" 2ٔ5ٕ/ ٖاللؽة" ، وانظر: فً مادة )فٌض(: "تهذٌب ٘ٗ/ٗ( التفسٌر البسٌط: 5)
: وكل ما فً اللؽة من باب 2ٕٕ/ ٔ، لال الزجاج فً "تفسٌره" 1ٖٓ/ ٖ، "عمدة الحفاظ" 5ٖٓ"المفردات" ص 

 اإلفاضة، فلٌس ٌكون إال من تفرلة أو كثرة.
الشعر ، وهً أبٌات  من هذا ٖٖٗ:  ٙ(( لم أجد هذا البٌت فً مكان ، ومن المصٌدة ثبلثة أبٌات فً الحٌوان ٓٔ)

جٌاد . والمنٌح : أحد المداح األربعة التً لٌس لها ؼرم وال ؼنم فً لداح المٌسر ، ولكن لد ٌمنح صاحبه شٌبا 
 من الجزور . وال أتبٌن معنى البٌت حتى أعرؾ ما لبله ، وأعرؾ الضمابر فٌه إلى من تعود .

 .2ٓٔ/ٗ(انظر: تفسٌر الطبري: ٔٔ)



أي مندفك وٌمال : فاض اإلناء إذا امتؤل حتى ٌنصب عن نواحٌه. ورجل فٌاض ،   
 :  (ٔ)بالعطاء. لال زهٌر

 وأبٌض فٌاض ٌداه ؼمامة       على معتفٌه ما تؽب فواضله
 .(ٕ)وحدٌث مستفٌض ، أي شابع"

لال ابن عثٌمٌن:" والتعبٌر بـ }أفضتم{ ٌصور لن هذا المشهد كؤن الناس أودٌة   
 .(ٖ)تندفع"
 :(ٗ)ثبلثة ألوال[؛ 51ٔلوله تعالى: }فَإِذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت{ ]البمرة : وفً معنى  

أحدها: أن اإلفاضة : الدفع عن اجتماع ، كفٌض اإلناء عن امتبلء .، والمعنى: إذا دفعتم 
 .(٘)بكثرة.لاله الزجاج

 .(ٙ)والثانً: أن معناه: فإذا رجعتم من حٌث بدأتم. وهذا اختٌار الطبري
 لث: أن اإلفاضة: اإلسراع من مكان إلى مكان. والثا

 [، لوالن :51ٔوفً}َعَرفَاٍت{]البمرة: 
 أحدهما : أنها )جمع( عرفة .

 . (2)والثانً : أنها اسم واحد وإن كان بلفظ الجمع . وهذا لول الزجاج

لال البماعً: و}َعَرفَاٍت{،  "جمع )عرفة( ، جمع بما حولها وإن كانت بمعة واحدة  
 .(1)ثوب أخبلق" كمولهم
 : (5)واختلفوا فً تسمٌة المكان عرفة على أربعة ألاوٌل 

 أحدها : أن آدم عرؾ فٌه حواء بعد أن أُْهبَِطا من الجنة .
والثانً : أن إبراهٌم عرؾ المكان عند الرإٌة ، لما تمدم له فً الصفة . لاله نعٌم بن أبً 

ؾ فٌه األنبٌاء   مناسكهم .والثالث : أن جبرٌل عرَّ
 .(ٔٔ)والرابع: أنه سمً بذلن بنفسها وببماع أخر سواها. وهذا معنى لول ابن عباس

 أنه سمً عرفات؛ ألن الناس ٌعترفون فٌه هلل تعالى بالذنوب. والخامس:
ًَ بذلن لعلو الناس فٌه ، والعرب تسمً ما عبل ) عرفة ( و ) عرفات (،  والسادس : أنه سُّمِ

ًَ عُرؾ الدٌ ومنه: أهل األعراؾ، كما لال تعالى: }ونادى أصحاب األعراؾ ن لعلوه، ومنه سُّمِ
 [.1ٗرجاالً{ ]األعراؾ: 

أن هذا المول األخٌر ألرب األلوال؛ وكذلن المول: أنه سمً  -وهللا أعلم  -والصواب  
 عرفات؛ ألن الناس ٌعترفون فٌه هلل تعالى بالذنوب؛ وألنه أعرؾ األماكن التً حوله.

{ مشعر حبلل خارج الحرم؛ ومع ذلن فهو الحج، كما لال الرسول صلى هللا َعَرفَاتٍ و}  
؛ والحكمة من الولوؾ فٌها أن ٌجمع الحاج فً نسكه بٌن الحل (ٕ)علٌه وسلم: "الحج عرفة"

                                                             

 .حصن بن حذٌفة الفزاري. ٌمدح ٕٗٔدٌوانه  (ٔ)
 .ٗٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٕٔٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 1ٖ/ ٖ، والبحر المحٌط: ٕٓٙ/ ٔ، والنكت والعٌون: 5ٓٔ/ ٕ(انظر: تفسٌر الثعلبً: ٗ)
 .2ٕٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن:٘)
 .1ٕ٘/ ٕ(انظر: تفسٌر الطبري: ٙ)
 .2ٕٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن:2)
 .1ٕٕ/ٔسٌر البماعً: ( تف1)
 .ٔٙٔ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 5)
 .2ٖٔ/ٗ(:ص25ٖٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .2ٗٔ/ٗ(:ص 252ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)

، وأخرجه 5ٗ5ٔ: من لم ٌدرن عرفة، حدٌث رلم 1ٙ، كتاب المناسن، باب 2ٖٙٔأخرجه أبو داود ص (ٕ)
، وأخرجه النسابً 52ٕ٘من سورة البمرة، حدٌث رلم : وٕ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 5٘ٔٔالترمذي ص



؛ لتجمع فٌها بٌن الحل (ٖ)والحرم؛ ولهذا أمر النبً ملسو هيلع هللا ىلص عابشة أن تحرم بالعمرة من التنعٌم
 .(ٔ)والحرم"

 :(ٕ)[، ثبلثة أوجه51ٔوفً تنوٌن}َعَرفَات{]البمرة:  
 أحدها: لراءة الجماعة }َعَرفَاٍت{ بالتنوٌن.

لال النحاس:" ألن التنوٌن لٌس فرلا بٌن ما ٌنصرؾ وما ال ٌنصرؾ فتحذفه وإنما هو   
 .(ٖ)بمنزلة النون فً مسلمٌن هذا الجٌد"

من } َعَرفَات{ ، ٌموله : هذه عرفات ٌا هذا ،  والثانً: وحكى سٌبوٌه عن العرب، حذؾ التنوٌن 
. (ٗ)ورأٌت عرفات ٌا هذا ، بكسر التاء وبؽٌر تنوٌن ، لال : لما جعلوها معرفة حذفوا التنوٌن

  
 :  (ٙ)، وأنشدوا(٘)والثالث: وحكى األخفش والكوفٌون فتح التاء ، تشبٌها بتاء فاطمة وطلحة 

 بٌثرب أدنى دارها نظر عالتنورتها من أذرعات وأهلها         
والمول األول أحسن ، وأن التنوٌن فٌه على حده فً مسلمات ، والكسرة ممابلة الٌاء فً   

 .(2)مسلمٌن، والتنوٌن ممابل النون
وتسمى عرفات المشعر الحبلل ، والمشعر  األلصى ، وإالل، على وزن )هبلل(، وٌمال   

 : (5)أبو طالب فً لصٌدته المشهورة . لال (1)للجبل فً وسطها : َجَبُل الرحمة
راج المََوابل   وبالمشعَر األلصى إذا لصدوا له        إالل إلى تلن الّشِ

فاذكروا هللا بالدعاء " [،51ٔ} فَاْذكُُرواْ َّللّاَ ِعنَد اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم {]البمرة:  لوله تعالى:  
 .(ٓٔ)بالمزدلفة"والتضرع والتكبٌر والتهلٌل عند المشعر الحرام 

لال الزمخشري:أي:" بالتلبٌة والتهلٌل والتكبٌر والثناء والدعوات، ولٌل: بصبلة المؽرب   
 .(ٔٔ) والعشاء

 .(ٕٔ)ٌعنً بذلن : الصبلة ، والدعاء عند المشعر الحرام" لال الطبري: "  
 [، على ألوال:51ٔواختلؾ فً لوله: }اْلَمْشعَِر اْلَحَراِم{]البمرة:  

                                                                                                                                                                               

، 2ٖٗٓ: فمن لم ٌدرن صبلة الصبح مع اإلمام بالمزدلفة، حدٌث رلم ٕٔٔ، كتاب المناسن، باب 1ٖٕٕص
، ٖ٘ٔٓ: من أتى عرفة لبل الفجر لٌلة جمع، حدٌث رلم 2٘، كتاب المناسن، باب 5ٕ٘ٙوأخرجه ابن ماجة ص
، ولال األلبانً فً اإلرواء 112ٔ: بما ٌتم الحج، حدٌث رلم ٗ٘ناسن، باب ، كتاب الم1ٕ/ٕوأخرجه الدارمً 

 .ٗٙٓٔ، حدٌث رلم ٕٙ٘/ٗ)صحٌح(، 
؛ وأخرجه مسلم ٖٙٔ: امتشاط المرأة...، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب الحٌض، باب 2ٕأخرجه البخاري ص (ٖ)
 .ٕٔٔٔ[ ٔٔٔ] 5ٕٔٓ: بٌان وجوه اإلحرام...، حدٌث رلم 2ٔ، كتاب الحج، باب 12ٙص
 .ٕٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .5ٓٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٕٓٔ/ٔ( إعراب المرآن:ٖ)
 .ٕٓٔ/ٔ( انظر: إعراب المرآن:ٗ)
 .22ٔ/ٔ( انظر: معانً المرآن لؤلخفش: ٘)
؛ ٖ٘ٗ؛ ورصؾ المبانً ص1ٕ/ ٔ؛ والدرر ٙ٘/ ٔ؛ وخزانة األدب ٖٔ(البٌت المرئ المٌس فً دٌوانه صٙ)

؛ وشرح دٌوان 1ٖ/ ٔ؛ وشرح التصرٌح 5ٕٔ/ ٕ؛ وشرح أبٌات سٌبوٌه 2ٙٗاإلعراب صوسر صناعة 
؛ 5ٙٔ/ ٔ؛ والمماصد النحوٌة ٖٖٕ/ ٖ؛ والكتاب 2ٗ/ ٔ؛ وشرح المفصل 5ٖ٘ٔالحماسة للمرزولً ص

تنورتها:  .ٖٗ/ 5؛ وشرح المفصل ٗٗ؛ وببل نسبة فً شرح ابن عمٌل ص1ٖ/ ٗ، ٖٖٖ/ ٖوالممتضب 
-د. أذرعات: بلد فً أطراؾ الشام. ٌثرب: اسم مدٌنة، وهً التً هاجر إلٌها الرسول تبصرت نارها من بعٌ

 .فٌما بعد، فسمٌت المدٌنة المنورة. أدنى: ألرب. نظر عال: أي ٌحتاج إلى نظر بعٌد -ملسو هيلع هللا ىلص
 .ٗٔٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .ٕ٘٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: 1)
 (.2ٕٗ/ٌٔة البن هشام )(البٌت فً السٌرة النبو5)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٓٔ)
 .ٕٙٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)
 .2٘ٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕٔ)



 .(ٔ)ه مزدلفة. وهو لول الجمهورأحدها: أن
.(ٕ)والثانً: أنه جبل ٌمؾ علٌه اإلمام فً مزدلفة، ٌسمى: لزح. لاله جمع من أهل العلم والتفسٌر

  
وفٌه: "حتى أتى المزدلفة فصلى بها  -رضً هللا عنه-وٌدل لهذا المول حدٌث جابر  

اضطجع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص حتى  المؽرب والعشاء بؤذان واحد وإلامتٌن ولم ٌسبح بٌنهما شٌباً، ثم
طلع الفجر، وصلى الفجر حٌن تبٌن له الصبح بؤذان وإلامة، ثم ركب المصواء حتى أتى المشعر 

 ، ففرق بٌن مزدلفة والمشعر الحرام.(ٖ)الحرام فاستمبل المبلة... الحدٌث"
 ن لسببٌن:واألظهر أن المشعر الحرام فً اآلٌة مزدلفة ال الجبل بخصوصه، وذل  

َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم{ تدل على أن الذكر عند المشعر  أحدهما: "ألن الفاء فً لوله: }فَاْذكُُروا َّللاَّ
 .(ٗ)الحرام ٌحصل عمٌب اإلفاضة من عرفات". لاله الرازي

والثانً: وألن الذكر مؤمور به واألصل فً األمر الوجوب، وال ذكر واجب سوى الصبلة، وال 
 . (٘)حمل الذكر علٌها فً المول اآلخر ألن الولوؾ فً المشعر إنما ٌشرع بعد صبلة الفجرٌصح 
)المشاعر( هً المعالم ، من لول المابل : شعرت بهذا األمر ، أي علمت  لال الطبري: "  

، فـ)المشعر(، هو المعلم،  سمً بذلن ألن الصبلة عنده والممام والمبٌت والدعاء ، من معالم 
 .(ٙ)روضه التً أمر هللا بها عباده"الحج وف

 .(2)[ ؛ "أي: واذكروه لهداٌتكم"51ٔ}َواْذكُُروهُ َكَما َهَداكُْم{ ]البمرة :  :لوله تعالى  
 .(1)أي اذكروه ذكراً حسناً كما هداكم هداٌة حسنة" لال الصابونً:"  
عد الضبلل، وكما اذكروا هللا تعالى كما مّن علٌكم بالهداٌة ب لال الشٌخ السعدي: "أي:   

علمكم ما لم تكونوا تعلمون، فهذه من أكبر النعم، التً ٌجب شكرها وممابلتها بذكر المنعم بالملب 
 .(5)واللسان"

لال ابن عثٌمٌن:"وهو أمر بالذكر مرة أخرى؛ لكن ألجل التعلٌل الذي بعده وهو   
 .(ٓٔ)الهداٌة"

 [، وجهان من اإلعراب:51ٔبمرة : وفً )الكاؾ( فً لوله تعالى: َكَما َهَداكُْم{ ]ال  
 . (ٔ)، أي: اذكروه ألجل هداٌته إٌاكمأحدهما:أنها جاءت بمعنى)البلم( تفٌد التعلٌل؛ 

 :(ٕ)و)الكاؾ( لد تؤتً بمعنى )التعلٌل(، كما لال ابن مالن فً األلفٌة  

                                                             

إذ لال: )ولم ٌختلؾ أهل العلم أن المشعر  2ٕٗ/ٔ(حكى اإلجماع على هذا المول: الجصاص فً أحكام المرآن: ٔ)
ومجاهد وعكرمة والربٌع والحسن ولتادة،  الحرام هو المزدلفة(، وهو لول ابن عباس وابن عمر وسعٌد بن جبٌر

، المحرر الوجٌز البن عطٌة: ٖٕٔ/ٔ، زاد المسٌر البن الجوزي: 1ٖٔ-2ٖٔ/ٔانظر: معانً المرآن للنحاس: 
. ولال به: 52-5ٙ/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: ٖٔٓ/ٔ، تفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 1ٕٔ-2ٕٔ/ٕ

، والماوردي فً النكت 2ٖٕ/ٔزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: ، وال2٘ٔ/ٗالطبري فً جامع البٌان: 
، والواحدي 5ٕٕ/ٔ، والبؽوي فً معالم التنزٌل: 2ٕٔ/ٕ، وابن عطٌة فً المحرر الوجٌز: ٕٔٙ/ٔوالعٌون: 

، وابن 5ٗٔ/ٔ، والسمرلندي فً بحر العلوم: ٖٕٔ/ٔ، وابن الجوزي فً زاد المسٌر: ٖٗٓ/ٔفً الوسٌط: 
، والرازي فً مفاتٌح الؽٌب: ٖٔٓ/ٔ، وابن كثٌر فً تفسٌر المرآن العظٌم: 1ٖٔ/ٔلمرآن: العربً فً أحكام ا

، ٘ٔٔ/ٔ، وابن جزيء فً التسهٌل لعلوم التنزٌل: ٕٔٗ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 5ٖٔ/٘
 وؼٌرهم.

فً إرشاد العمل  ، وأبً السعود5ٓٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 1ٖٗ/ٔ(كالزمخشري فً الكشاؾ: ٕ)
 .2ٓٗ/ٔ، وصدٌك خان فً فتح البٌان: 5ٕٔ/ٔ، والشوكانً فً فتح المدٌر: 1ٕٓ/ٔالسلٌم: 

 .1ٕٔٔرلم:  15ٕ-11ٙ/ٕ(رواه مسلم: ٖ)
 1ٕٖ/٘(مفاتٌح الؽٌب: ٗ)
 . ٙ٘ٔ/ٖ، محاسن التؤوٌل للماسمً: 11/ٕ(انظر: روح المعانً لؤللوسً: ٘)
 .2٘ٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .ٖٕٗ/ٕابن عثٌمٌن:( تفسٌر 2)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .5ٕ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)
 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٓٔ)



 شبه بكاؾ وبها التعلٌل       لد ٌعنى وزابداً لتوكٌد ورد 
ٌكُْم َوٌُعَلُِّمكُُم  ومن ذلن لوله تعالى:   ٌَاتِنَا َوٌَُزّكِ ٌْكُْم آ }َكَما أَْرَسْلنَا فٌِكُْم َرُسواًل ِمْنكُْم ٌَتْلُو َعلَ

[؛ وكما فً التشهد فً لوله: "اللهم ٔ٘ٔاْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوٌُعَلُِّمكُْم َما لَْم تَكُونُوا تَْعلَُموَن{ ]البمرة : 
لٌت على إبراهٌم..." ، أي ألنن صلٌت على إبراهٌم فصل صل على دمحم وعلى آل دمحم كما ص

 .(ٖ)على دمحم؛ فهو توسل إلى هللا تعالى بفعل سبك منه نظٌر ما سؤلته
ً كما والثانً:  أنها للتشبٌه، فً موضع نصب إما على النعت لمصدر محذوؾ، أي: ذكراً حسنا

ما على الحال من فاعل هداكم هداٌة حسنة، وإما على الحال من ضمٌر المصدر الممدر، وإ
 .(ٗ)اذكروا
لال ابن عثٌمن:"وٌحتمل أن تكون الكاؾ للتشبٌه؛ وعلٌه فٌكون األمر بذكره ثانٌة عابداً   

على الوصؾ، أي اذكروه على الصفة التً هداكم إلٌها، أي على حسب ما شرع؛ وعلٌه فبل 
أمر بكونه على الصفة التً  تكرار؛ ألن األمر بالذكر أوالً أمر بمطلك الذكر، واألمر به ثانٌة

 .(٘)هدانا إلٌها"
كرر األمر تؤكٌدا ، كما تمول : ارم. ارم. ولٌل : األول أمر بالذكر عند  لال المرطبً: "  

المشعر الحرام، والثانً أمر بالذكر على حكم اإلخبلص ولٌل : المراد بالثانً تعدٌد النعمة وأمر 
 .(ٙ)بشكرها "

اّلٌَِن{ ]البمرة : لوله تعالى: }َوإِْن    وما كنتم من لبله  [ ؛أي: "51ٔكُْنتُْم ِمْن لَْبِلِه لَِمَن الضَّ
 .(2)إاّل من الضالٌن"

كنتم لبل هداٌته لكم فً عداد الضالٌن، الجاهلٌن باإِلٌمان  لال الصابونً: أي:"فمد  
 .(1)وشرابع الدٌن"

 . (5)وتعبدونه" الجاهلٌن ، ال تعرفون كٌؾ تذكرونهلال الزمخشري:أي: من"  

لٌل : من لبل هذا الهدي ، ولبل المرآن ، ولبل الرسول ، والكل  لال ابن كثٌر: "  
 .(ٓٔ)متمارب ، ومتبلزم ، وصحٌح"

[، على ثبلثة 51ٔواختلؾ فً عود الضمٌر فً لوله تعالى: } ِمْن لَْبِلِه{]البمرة:  
 إنزاله إال ضالٌن. أي ما كنتم من لبلأحدها: أنه ٌعود على المرآن. 

 كناٌة عن ؼٌر مذكور.والثانً:أنه ٌعود على الرسول. وذلن 
 .(ٕٔ)والثالث:أنه ٌعود على الهدى. اختاره المرطبً

لال ابن عثٌمٌن:" وكل ذلن محتمل؛ وكل ذلن متبلزم؛ فالهدى جاء من المرآن، ومن   
 .(ٖٔ)النبً ملسو هيلع هللا ىلص"

الٌَِّن{: "ٌشمل الضال   عن جهل؛ والضال عن علم؛ فالضال عن جهل: الذي لم  و}الضَّ
ٌعلم بالحك أصبلً؛ والضال عن علم: الذي ترن الطرٌك الذي ٌنبؽً أن ٌسلكه وهو الرشد؛ 

                                                                                                                                                                               

 .11/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: 5٘ٗ/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 52/ٕ( انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: ٔ)
 .ٔٗ/5( شرح ألفٌة ابن مالن، البن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٕٗ/ٌٕن:( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٖ)
، الدر المصون للسمٌن: 52/ٕ، البحر المحٌط ألبً حٌان: 12/ٔ(انظر: إمبلء ما من الرحمن للعكبري: ٗ)
 ، وؼٌرها. ٕٕٗ/ٕ، التحرٌر والتنوٌر البن عاشور: 11/ٕ، روح المعانً لؤللوسً: 5٘ٗ/ٔ
 .ٖٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:٘)
 .ٕٙٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙ)
 .ٕٔٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:2)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:1)
 .2ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)
 .٘٘٘/ٔ( تفسٌر ابن كثٌر: ٓٔ)
 . ٕٗٗ/ٕ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن:2ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
 .2ٕٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)



والعرب من لبل هذا الدٌن ضالون؛ منهم من كان ضاالً عن جهل؛ ومنهم من كان ضاالً عن 
فة فً مزدلفة؛ لالوا: ألننا نحن أهل علم؛ فمثبلً لرٌش ال تفٌض من عرفة؛ وإنما تمؾ ٌوم عر

الحرم؛ فبل نخرج عنه؛ فكانوا ٌمفون فً ٌوم عرفة فً مزدلفة، وال ٌفٌضون من حٌث أفاض 
وفً  .(ٔ)الناس؛ وإذا جاء الناس وباتوا فٌها خرجوا جمٌعاً إلى منى؛ وهذا من جهلهم، أو عنادهم"

الٌَِّن{ ]البمرة :  ِمْن لَْبِلهِ  }َوإِْن كُْنتُمْ وفً معنى )إْن(، و)البلم( فً لوله تعالى:  لَِمَن الضَّ
 :(ٕ)[، وجهان51ٔ

 : (ٗ)، كما لال الشاعر (ٖ)أحدهما: }إن{ بمعنى )ما(، و)البلم(، فً }لمن{ بمعنى )إال(، 
 ثكلتن أمن إن لتلت لمسلما       حلت علٌن عموبة الرحمن

ن ملة خلٌله إبراهٌم التً والمعنى: وما كنتم من لبل هداٌة هللا إٌاكم لما هداكم له م  
 اصطفاها لمن رضً عنه من خلمه إال من الضالٌن.

 والثانً: توجٌه}إْن{ إلى )لد(.
والمعنى: واذكروا هللا أٌها المإمنون كما ذكركم بالهدى ، فهداكم لما رضٌه من األدٌان   

 .(٘)والملل ، ولد كنتم من لبل ذلن من الضالٌن
[، أي: " أي : وما 1ٙٔنَظُنَُّن لَِمَن اْلَكاِذبٌَِن{ ]الشعراء : }َوإِْن  ومن ذلن لوله تعالى  

 .(ٙ)نظنن إال من الكاذبٌن"
 الفوابد:
جواز التجارة فً الحج للحاج مع أداء العبادة ، وأن المصد إلى ذلن ال ٌكون من فوابد اآلٌة: - ٔ

شركا وال ٌخرج به المكلؾ عن رسم اإلخبلص المفترض علٌه ، خبلفا للفمراء، أما إن الحج 
 دون تجارة أفضل ، لعروها عن شوابب الدنٌا وتعلك الملب بؽٌرها. 

رابه أن ٌكون مترلباً لفضل هللا ال معتمداً على ومنها: أنه ٌنبؽً لئلنسان فً حال بٌعه، وش- ٕ

 لوته، وكسبه؛ لموله تعالى: } أن تبتؽوا فضبلً من ربكم {.
ومنها: ظهور منة هللا على عباده بما أباح لهم من المكاسب؛ وأن ذلن من ممتضى ربوبٌته - ٖ

 سبحانه وتعالى، حٌث لال تعالى: } فضبلً من ربكم {.
وؾ بعرفة؛ لموله تعالى: } فإذا أفضتم من عرفات {؛ وهو ركن من ومنها: مشروعٌة الول- ٗ

؛ لو لال لابل: إن لوله تعالى: } فإذا أفضتم من (ٔ)«الحج عرفة»أركان الحج؛ لمول النبً ملسو هيلع هللا ىلص: 
 عرفات { لٌس أمراً بالولوؾ بها.

 ى: } فإذا أفضتم من عرفات {.فالجواب: أنه لم ٌكن أمراً بها؛ ألنها لضٌة مسلمة؛ ولهذا لال تعال
ومنها: أنه ٌشترط للولوؾ بمزدلفة أن ٌكون بعد الولوؾ بعرفة؛ لموله تعالى: } فإذا أفضتم - ٘

من عرفات فاذكروا هللا عند المشعر الحرام {؛ فلو أن أحداً مر بمزدلفة فً اللٌل، وولؾ بها 
ولوؾ بمزدلفة؛ ألنه فً ؼٌر محله ٌدعو، ثم ولؾ بعرفة ٌدعو بها، ثم رجع إلى منى لم ٌجزبه ال

 اآلن؛ ألن هللا ذكره بعد الولوؾ بعرفة.

                                                             

 .ٕٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕوتفسٌر المرطبً:  ،1ٗٔ-1ٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٕ)
 وؼٌره . 5ٔٔ:  ٔ(هذا توجٌه الكوفٌٌن انظر المعنى البن هشام ٖ)
(ٗ ) 
 .2ٕٗ-ٕٙٗ/ٕ، وتفسٌر المرطبً: 1ٗٔ-1ٖٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٕٓ/ٔ( تفسٌر البماعً: ٙ)

، وأخرجه 5ٗ5ٔ: من لم ٌدرن عرفة، حدٌث رلم 1ٙ، كتاب المناسن، باب 2ٖٙٔأخرجه أبو داود ص (ٔ)
، وأخرجه النسابً 52ٕ٘: ومن سورة البمرة، حدٌث رلم ٕ، كتاب تفسٌر المرآن، باب 5٘ٔٔالترمذي ص

، 2ٖٗٓ: فمن لم ٌدرن صبلة الصبح مع اإلمام بالمزدلفة، حدٌث رلم ٕٔٔ، كتاب المناسن، باب 1ٖٕٕص
، ٖ٘ٔٓلٌلة جمع، حدٌث رلم : من أتى عرفة لبل الفجر 2٘، كتاب المناسن، باب 5ٕ٘ٙوأخرجه ابن ماجة ص
، ولال األلبانً فً اإلرواء 112ٔ: بما ٌتم الحج، حدٌث رلم ٗ٘، كتاب المناسن، باب 1ٕ/ٕوأخرجه الدارمً 
 .ٗٙٓٔ، حدٌث رلم ٕٙ٘/ٗ)صحٌح( ، 



ومنها: أن الصبلة من ذكر هللا؛ لموله تعالى: } فاذكروا هللا عند المشعر الحرام {؛ والنبً ملسو هيلع هللا ىلص - ٙ
ا ؛ وال شن أن الصبلة ذكر هلل؛ بل هً روضة من رٌاض الذكر: فٌه(ٔ)أول ما بدأ: بالصبلة

لراءة، وتكبٌر، وتسبٌح، ولٌام، وركوع، وسجود، ولعود؛ كل ذلن من ذكر هللا: ذكر بالملب، 
وباللسان، وبالجوارح؛ ثم من خاصٌة الصبلة أن كل عضو من أعضاء البدن له ذكر خاص به، 

 وعبادة تتعلك به.
 ومنها: بٌان أن مزدلفة من الحرم؛ لموله تعالى: } عند المشعر الحرام {.- 2
 ومنها: جواز المبٌت فً مزدلفة فً جمٌع نواحٌها؛ لموله تعالى: } عند المشعر الحرام {.- 1
 ومنها: أن عرفة مشعر حبلل؛ ألنها من الحل؛ ولهذا ٌجوز للمحرم أن ٌمطع األشجار بعرفة.- 5
ومنها: أن مزدلفة مشعر من المشاعر؛ فٌكون فٌه رد على من لال: إن الولوؾ بها سنة؛ - ٓٔ

الثانً: أنه ركن ال ٌصح الحج إال به كالولوؾ بعرفة؛ والمول الثالث: أنه واجب ٌصح والمول 
الحج بدونه؛ ولكن ٌجبر بدم؛ وأنا أتولؾ بٌن كونها ركناً، وواجباً؛ أما أنها سنة فهو ضعٌؾ؛ ال 

 ٌصح.
ه تعالى: } ومنها: أن اإلنسان ٌجب علٌه أن ٌذكر هللا تعالى لما أنعم علٌه به من الهداٌة؛ لمول- ٔٔ

واذكروه كما هداكم { إذا جعلنا الكاؾ للتعلٌل؛ وإن جعلناها للتشبٌه فالمعنى: اذكروه على الوجه 
الذي هداكم له؛ فٌستفاد منها أن اإلنسان ٌجب أن ٌكون ذكره هلل على حسب ما ورد عن هللا عّز 

 وجّل.
كروه كما هداكم {؛ والهداٌة ومنها: أن الذكر المشروع ما وافك الشرع؛ لموله تعالى: } واذ- ٕٔ

نوعان: هداٌة داللة: وهذه عامة لكل أحد؛ فكل أحد لد بٌن هللا له شرٌعته سواء وفِّك التباعها، أم 
[ ، ولوله 2ٔال؛ ودلٌلها لوله تعالى: }وأما ثمود فهدٌناهم فاستحبوا العمى على الهدى{ ]فصلت: 

[ ؛ والثانً: هداٌة توفٌك بؤن ٌوفك ٖ{ ]اإلنسان: تعالى: }إنا هدٌناه السبٌل إما شاكراً وإما كفوراً 

هللا العبد التباع الهدى؛ ومنها لوله تعالى حٌن ذكر من ذكر من األنبٌاء: }أولبن الذٌن هدى هللا 
[ أي ال ٙ٘[ ، ولوله تعالى: }إنن ال تهدي من أحببت{ ]المصص: 5ٓفبهداهم التده{ ]األنعام: 

 بت هداٌته.توفك للهدى من أحببته، أو من أحب
ومن فوابد اآلٌة: تذكٌر اإلنسان بحاله لبل كماله؛ لٌعرؾ بذلن لدر نعمة هللا علٌه؛ لموله - ٖٔ

ألم أجدكم ضبلاًل »تعالى: } وإن كنتم من لبله لمن الضالٌن {؛ ومن هذا لول النبً ملسو هيلع هللا ىلص لؤلنصار: 
ألم تكن أبرص ٌمذرن الناس فمٌراً » :؛ ومنه لول الملَن لؤلبرص واأللرع(ٕ)«فهداكم هللا بً
الحدٌث؛ فالتذكٌر بالنعم بذكر الحال، وبذكر الكمال بعد النمص مما ٌوجب  (ٖ)«فؤؼنان هللا

 لئلنسان أن ٌزداد من شكر نعمة هللا علٌه.
 المرآن

َ َؼفُورٌ  َ إِن  ّللا  ٌُْث أَفَاَض الن اُس َواْستَْؽِفُروا ّللا  ({ ]البمرة : 11َٔرِحٌٌم ) }ثُم  أَفٌُِضوا ِمْن َح
ٔ11] 

 التفسٌر:
ولٌكن اندفاعكم من "عرفات" التً أفاض منها إبراهٌم علٌه السبلم مخالفٌن بذلن من ال ٌمؾ بها 
من أهل الجاهلٌة، واسؤلوا هللا أن ٌؽفر لكم ذنوبكم. إن هللا ؼفور لعباده المستؽفرٌن التاببٌن، 

 رحٌم بهم.

                                                             
 .2ٕٙٔ: الجمع بٌن الصبلتٌن بالمزدلفة، حدٌث رلم 5٘، كتاب الحج، باب ٕٖٔراجع البخاري ص (ٔ)
؛ ٖٖٓٗ: ؼزوة الطابؾ فً شوال سنة ثمان، حدٌث رلم 2٘، كتاب المؽازي، باب ٖٗ٘ي صأخرجه البخار (ٕ)

: إعطاء المإلفة للوبهم على اإلسبلم وتصبر من لوي إٌمانه، ٙٗ، كتاب الزكاة، باب 1ٗ٘وأخرجه مسلم ص
 .ٔٙٓٔ[ 5ٖٔ] ٕٕٙٗحدٌث، رلم 

دٌث أبرص وأعمى وألرع فً بنً : حٔ٘، كتاب أحادٌث األنبٌاء، باب 1ٖٕ – 1ٕٕأخرجه البخاري ص (ٖ)
: الدنٌا سجن ٔ، كتاب الزهد والرلابك، باب 5ٕٔٔ – 5ٔٔٔ، وأخرجه مسلم صٖٗٙٗإسرابٌل، حدٌث رلم 

 .5ٕٙٗ[ ٓٔ] 2ٖٗٔالمإمن وجنة الكافر، حدٌث رلم 



لالت : "كانت لرٌش  -رضً هللا عنها-البخاري عن عابشة، أخرج فً سبب نزول اآلٌة   
ومن دان دٌنها ٌمفون بالمزدلفة ، وكانوا ٌَُسّمون الُحْمس ، وكان سابر العرب ٌمفون بعرفات. 
فلما جاء اإلسبلم أمر هللا نبٌه ملسو هيلع هللا ىلص أن ٌَؤتًَ عرفات ، ثم ٌمؾ بها ثم ٌُفٌض منها ، فذلن لوله : } 

 .(ٔ)ُث أَفَاَض النَّاُس {"ِمْن َحٌْ 
وفً المعنى نفٌه أخرج الواحدي عن دمحم بن جبٌر بن مطعم، عن أبٌه لال: "أضللت  

والفا مع الناس بعرفة،  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعٌرا لً ٌوم عرفة، فخرجت أطلبه بعرفة، فرأٌت رسول هللا 
 .(ٕ)فملت: هذا من الحمس ماله هنا؟ !"

، فإنهم كانوا ال ٌمفون مع الناس بعرفات ،  (ٗ( )ٖ)ل : الخطاب للحمسلال المرطبً: " لٌ  
بل كانوا ٌمفون بالمزدلفة وهً من الحرم ، وكانوا ٌمولون : نحن لطٌن هللا ، فٌنبؽً لنا أن نعظم 
الحرم ، وال نعظم شٌبا من الحل ، وكانوا مع معرفتهم وإلرارهم إن عرفة مولؾ إبراهٌم علٌه 

ع وٌفٌضون منه وٌمؾ الناس بعرفة ، فمٌل لهم : السبلم ال ٌخرجون من الحرم ، وٌمفون بجم
 .(٘)أفٌضوا مع الجملة"

ٌُْث أَفَاَض النَّاُس{ ]البمرة :  لوله تعالى:   أي ثّم انزلوا من  [،أي: "55ٔ}ثُمَّ أَفٌُِضوا ِمْن َح
 .(ٙ)عرفة حٌث ٌنزل الناس"

ٌُْث أَفاَض النَّاسُ ٌمول:  لال الزمخشري:"    .(2)"ثم لتكن إفاضتكم ِمْن َح
 .(1)لال ابن عاشور: أي: " من المكان الذي ٌفٌض منه سابر الناس وهو مزدلفة "  
لال الشٌخ السعدي: " أي: ثم أفٌضوا من مزدلفة من حٌث أفاض الناس، من لدن   

إبراهٌم علٌه السبلم إلى اآلن، والممصود من هذه اإلفاضة كان معروفا عندهم، وهو رمً 
الطواؾ، والسعً، والمبٌت بـ "منى "لٌالً التشرٌك وتكمٌل بالً الجمار، وذبح الهداٌا، و

 .(5)المناسن"

                                                             

ح:  - 15ٗ، 15ٖ/ٕ( ومسلم )ٕٓ٘ٗح:  - 1ٙٔ/1( )٘ٙٙٔح:  - ٘ٔ٘/ٖ(أخرجه البخاري )فتح الباري: ٔ)
( كلهم من طرٌك ابن عروة عن 5ٙٔ/ٗ( والطبري )11ٗح:  - ٖٕٔ/ٖ"( والترمذي )ٕ٘ٔ، ٔ٘ٔ" 5ٕٔٔ

 .٘ٙأبٌه به، وانظر: أسباب النزول للواحدي: 
( ٕٕٓٔح:  - 15ٗ/ٕ( ومسلم )ٗٙٙٔح:  - ٘ٔ٘/ٖ، و أخرجه البخاري )فتح الباري: ٗٙ( أسباب النزول:ٕ)

( عن جبٌر 5٘٘ح:  - ٕ٘٘/ٔوالحمٌدي )مسند الحمٌدي:  (ٕٖ٘ح:  - ٖٕٔ/ٕٔواإلمام أحمد )الفتح الربانً: 
 بن مطعم به. وٌشهد له:

( عن جبٌر بن مطعم نحوه، وإسناده صحٌح. ٙٔ٘/ٖ* ما أخرجه ابن خزٌمة وإسحاق بن راهوٌة )فتح الباري: 
 وٌشهد للرواٌة األولى كذلن:
عكرمة عن ابن عباس مثله ، من طرٌك حسٌن بن عبد هللا عن 2ٓٔ/ٗ(:ص 1ٖٖٖ* ما أخرجه الطبري)

( )تفسٌر الطبري بتحمٌك 1ٕ٘رلم:  - 2٘/ٖوإسناده ضعٌؾ بسبب حسٌن )الجرح والتعدٌل البن أبً حاتم: 
 ( لكن ٌتموى باألصل.1ٙٔ/ٗأحمد شاكر: 

( الُحْمس: هم لرٌش وكل ابن أخت وحلٌؾ لهم، واألحمس فً كبلم العرب: الشدٌد، وسموا بذلن لما شددوا ٖ)
م فً مناسن الحج، وكانوا إذا أهلوا بحج أو عمرة ال ٌؤكلون لحماً وال ٌضربون وبراً وال شعراً، وإذا على أنفسه

، والنهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث 12ٔ/ٗلدموا مكة وضعوا ثٌابهم التً كانت علٌهم. انظر: جامع البٌان للطبري: 
 ، وؼٌرها. ٖٖٓ/ٖن حجر: ، وفتح الباري البٖٗ٘/ٗ، وتهذٌب اللؽة لؤلزهري: ٓٗٗ/ٔالبن األثٌر: 

لال: )أضللت بعٌراً لً، فذهبت  ٗٙٔٔرلم:  ٕٓٙ/ٖ: -فتح-( ورد فً حدٌث جبٌر بن مطعم فً البخاريٗ)
ً بعرفة، فملت: هذا وهللا من الُحْمس، فما شؤنه ها هنا؟(، لال سفٌان:  أطلبه ٌوم عرفة، فرأٌت النبً ملسو هيلع هللا ىلص والفا

اوز الحرم، وٌمولون: نحن أهل هللا ال نخرج من الحمس ٌعنى: لرٌشاً، وكانت تسمى الحمس وكانت ال تج
ٌُْث أََفاَض النَّاُس﴾، وانظر: معجم المصنفات  الحرم، وكان سابر الناس ٌمؾ بعرفة وذلن لوله: ﴿ثُمَّ أَِفٌُضوا ِمْن َح

 . 1ٙٔٔرلم:  ٖ٘ٙالواردة فً فتح الباري: 
 .2ٕٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٘)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .2ٕٗ/ٔر الكشاؾ: ( تفس2ٌ)
 .ٕٗٗ/ٕ( التحرٌر والتنوٌر: 1)
 .5ٕ/ٔ( تفسٌر السعدي: 5)



المعنً باألمر باإلفاضة من حٌث أفاض الناس ؟ ومن ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً   
 :(ٔ){ الذٌن أمروا باإلفاضة، وفٌه لوالنالنَّاسُ }

من الحرم فً حجهم ، أحدهما: : أنها نزلت فً لرٌش ، وكانوا ٌسمون الحمس ، ال ٌخرجون 
وٌمفون مزدلفة ، وٌمولون نحن من أهل هللا ، فبل نخرج من حرم هللا ، وكان سابر العرب ٌمفون 
ٌُْث أَفَاَض  بعرفات ، وهً مولؾ إبراهٌم علٌه السبلم ، فؤنزل هللا تعالى :} ثُمَّ أَفٌُِضواْ ِمْن َح

، (٘)، ومجاهد(ٗ)، وعروة (ٖ)باس، وابن ع(ٕ)النَّاُس{ ٌعنً جمٌع العرب ، وهذا لول عابشة
 .(5)، وعبدهللا بن أبً نجٌح(1)، والربٌع(2)، والسدي(ٙ)ولتادة

والثانً : أنها أمر لجمٌع الخلك من لرٌش وؼٌرهم ، أن ٌفٌضوا من حٌث أفاض الناس ، ٌعنً 
ُهُم النَّاُس ِإنَّ بالناس إبراهٌم ، ولد ٌعبر عن الواحد باسم الناس ، لال هللا تعالى : }الَِّذٌَن لَاَل لَ 

[ وكان المابل واحداً ، وهو نعٌم بن مسعود األشجعً  2ٖٔالنَّاَس لَْد َجَمعُوا لَكُْم { ] آل عمران : 
 .(ٓٔ)، وهذا لول الضحان

، أي: " أنه عنى بهذه اآلٌة لرٌش ومن كان متحمسا معها من (ٔٔ)والمول األول أصح  
 .(ٕٔ)على أن ذلن تؤوٌله" سابر العرب، إلجماع الحجة من أهل التؤوٌل

 (ٗٔ)وؼٌره (ٖٔ)لال ابن حجر: " الولوؾ بعرفة موروث عن إبراهٌم كما روى الترمذي  
ً بعرفة فؤتانا ابن مربع (٘ٔ)طرٌك ٌزٌد بن شٌبان فمال: "إنً رسول هللا  (ٙٔ)لال:... كنا ولوفا

وال ٌلزم من ذلن أن ٌكون  ٌمول لكم: كونوا على مشاعركم فإنكم من إرث إبراهٌم... الحدٌث"،
هو المراد خاصة بموله: }ِمن َحٌُث أَفَاَض النَّاس{ بل هو على األعم من ذلن، والسبب فٌه ما 

   .(1ٔ)"(2ٔ)رضً هللا عنها-حكته عابشة

                                                             

، ٕٔٙ/ٔوما بعدها، النكت والعٌون للماوردي:  1ٗٔ/ٗ، وتفسٌر الطبري: 2ٕٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
، 2ٕٗ/ٕ، الجامع ألحكام المرآن للمرطبً: 1ٕٖ/٘، مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٗٔ/ٔزاد المسٌر البن الجوزي: 

 ، وؼٌرها. ٕٖٓ/ٔتفسٌر المرآن العظٌم البن كثٌر: 
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٗ(:ص1ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1ٙٔ/ٗ(:ص1ٖٖٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1٘ٔ/ٗ(:ص1ٖٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .12ٔ-1ٙٔ/ٗ(:ص1ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .12ٔ/ٗ(:ص1ٖ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .12ٔ/ٗ(:ص1ٖ1ٖفسٌر الطبري)( انظر: ت2)
 .11ٔ-12ٔ/ٗ(:ص1ٖ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .15ٔ/ٗ(:ص1ٖٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .15ٔ/ٗ(:ص1ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
، والجصاص فً أحكام المرآن: 5ٓٔ/ٔ( ولد اختاره جماعة من أهل العلم كالطبري فً جامع البٌان: ٔٔ)
، وابن التٌن 55/ٕ، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: 1ٕٗ-2ٕٗ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٕٗٗ/ٔ

 . 15/ٕ، واأللوسً فً روح المعانً: ٘/ٓٔكما فً عمدة الماري للعٌنً: 
 .5ٓٔ/ٌٗر الطبري: ( تفسٕٔ)
ولال: )حدٌث حسن صحٌح ال نعرفه إال من حدٌث ابن عٌٌنة عن  11ٖرلم:  ٕٕٔ/ٖ( جامع الترمذي: ٖٔ)

 . 2ٓٓرلم:  ٕٕٙ/ٔبن دٌنار(، وصححه األلبانً فً صحٌح الترمذي: 
: -لسنديبشرح السٌوطً وحاشٌة ا-، والنسابً فً المجتبى5ٔ5ٔرلم:  2ٓٗ-5ٙٗ/ٕ( كؤبً داود فً سننه: ٗٔ)
٘/ٕ٘٘ . 
، تمرٌب التهذٌب ٕٕٙ/ٖ( هو ٌزٌد بن شٌبان األزدي، وٌمال: الدبلً، صحابً، انظر: اإلصابة البن حجر: ٘ٔ)

 . 2ٙٓٔأٌضاً: 
( هو: زٌد بن ِمْربَع بن لٌظً، صحابً أكثر ما ٌجًء مبهماً، ولٌل اسمه ٌزٌد، ولٌل: عبد هللا، انظر: ٙٔ)

 . ٖٙ٘التهذٌب له أٌضاً:  ، تمرٌبٕٗٙ/ٖالبن حجر: 
، ص: ٖوتمدم فً الهامش: -ٕٓ٘ٗرلم:  ٖ٘/1، و٘ٙٙٔرلم:  ٕٓٙ/ٖ: -فتح-( انظر: حدٌثها فً البخاري2ٔ)

ٖ٘ٓ . 
 .ٗٓٙ-ٖٓٙ/ٖ( الفتح: 1ٔ)



ٌُْث أَفَاَض النَّاُس{ ]البمرة :  وذكروا لـ} ثُمَّ{ فً لوله تعالى   [، 55ٔ}ثُمَّ أَفٌُِضوا ِمْن َح
 :(ٔ)وجهٌن

أحدهما: ما لاله الضحان من أن معناه : "ثم أفٌضوا فانصرفوا راجعٌن إلى منى من حٌث أفاض 
 . (ٕ)إبراهٌم خلٌلً من المشعر الحرام ، وسلونً المؽفرة لذنوبكم ، فإنً لها ؼفور ، وبكم رحٌم"

هللا عنده كما والثانً :}ثم أفٌضوا{ من عرفة إلى المشعر الحرام ، فإذا أفضتم إلٌه منها، فاذكروا 
 هداكم.
ٌُْث أَفَاَض -عز وجل-ألهل العلم فً اإلفاضة المذكورة فً لولهوإن     : }ثُمَّ أَفٌُِضوا ِمْن َح

 النَّاُس{ لوالن: 
، (٘)، وعروة (ٗ)، وابن عباس(ٖ)أحدهما: أنها اإلفاضة من عرفة إلى مزدلفة، ولال به: عابشة

 . (ٓٔ)وؼٌرهم ،(5)، والربٌع(1)، والسدي(2)، ولتادة(ٙ)ومجاهد
 .(ٕٔ)ولوم معه (ٔٔ)والثانً: أنها اإلفاضة من مزدلفة إلى منى. لال به الضحان

 والراجح: لول الضحان. وهللا أعلم.   
َ{ ]البمرة :     .(ٖٔ)أي و"اطلبوا المؽفرة من هللا"[، 55ٔلوله تعالى: }َواْستَْؽِفُروا َّللاَّ
 .(ٗٔ)أي استؽفروا هللا عّما سلؾ منكم من المعاصً" لال الصابونً:"  
والتجاوز عنه؛ ألنها مؤخوذة من المؽفر الذي   لال ابن عثٌمٌن:" والمؽفرة ستر الذنب،  

ٌوضع على الرأس عند المتال لتولً السهام؛ ولٌست المؽفرة مجرد الستر؛ بل هً ستر، 
 .(٘ٔ)وولاٌة"

َ َؼفُوٌر    فإن هللا عظٌم المؽفرة واسع  [؛ أي:"55َٔرِحٌٌم{ ]البمرة : لوله تعالى: }إِنَّ َّللاَّ
 .(ٙٔ)الرحمة"

لال ابن عثٌمٌن:" هذه الجملة تعلٌل لؤلمر؛ أي استؽفروا هللا؛ ألنه أهل ألن ٌُستؽَفر؛ فإنه   

 .(ٔ")سبحانه وتعالى ؼفور رحٌم
                                                             

 .5ٗٔ-5ٕٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٔ)
 .15ٔ/ٗ(:ص1ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .1٘ٔ-1ٗٔ/ٗ(:ص1ٖٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .1ٙٔ/ٗ(:ص1ٖٖٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .1٘ٔ/ٗ(:ص1ٖٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .12ٔ-1ٙٔ/ٗ(:ص1ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .12ٔ/ٗ(:ص1ٖ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .12ٔ/ٗ(:ص1ٖ1ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .11ٔ-12ٔ/ٗ(:ص1ٖ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
، تفسٌر المرآن العظٌم ٕ٘ٗ-ٕٗٗ/ٔ، أحكام المرآن للجصاص: 15ٔ-1ٗٔ/ٗللطبري: (انظر: جامع البٌان ٓٔ)

، ٘ٙ-ٗٙتحمٌك الحمٌدان: -، أسباب النزول للواحدئٕٙ/ٔ، النكت والعٌون للماوردي: ٕٖٓ/ٔالبن كثٌر: 
المرآن:  ألكثر أهل التفسٌر، ونسبه ابن العربً فً أحكام ٖٕٓ/ٔوؼٌرهم. ولد عزاه البؽوي فً معالم التنزٌل: 

، ولال الجصاص فً أحكام المرآن: 5ٓٔ/ٗللجماعة، وحكى اإلجماع علٌه ابن جرٌر فً جامع البٌان:  5ٖٔ/ٔ
عنه: )هو الصحٌح التفاق السلؾ علٌه، والضحان ال ٌزاحم به هإالء فهو لول شاذ(. ونص على أنه  ٕٗٗ/ٔ

، والزمخشري فً الكشاؾ: 5ٗٔ/ٔ: جماعة من المفسرٌن كالسمرلندي فً بحر العلوم-سوى من سبك-المراد
، وأبً السعود 5ٓٔ/ٔ، والبٌضاوي فً أنوار التنزٌل: 1ٕٗ/ٕ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: 5ٖٗ/ٔ

 وؼٌرهم. 5ٕٓ/ٔفً إرشاد العمل السلٌم: 
 .15ٕ/ٗ(:ص1ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
وؼٌرها. ولد جعل هذا المول ظاهر  55/ٕان: ، البحر المحٌط ألبً ح1ٌٕٖ/٘(انظر: مفاتٌح الؽٌب للرازي: ٕٔ)

، والسمٌن فً 55/ٕوأبو حٌان فً البحر المحٌط:  5ٔٔ-5ٓٔ/ٗالمرآن جماعة منهم ابن جرٌر فً جامع البٌان: 
 . ٕٗٗ/ٕوابن عاشور فً التحرٌر والتنوٌر:  1ٓٗ/ٔوصدٌك خان فً فتح البٌان:  5ٙٗ/ٔالدر المصون: 

 تصرؾ بسٌط[..]ب1ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٗٔ)
 .1ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٘ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٙٔ)



ِحٌ    : (ٕ)[، تؤوٌبلن55ٌٔم{]البمرة:وفً لوله تعالى : }َواْستَْؽِفُرواْ هللَا إِنَّ هللاَ َؼفُوٌر رَّ
 أحدهما : استؽفروه من ذنوبكم .

 والثانً : استؽفروه مما كان من مخالفتكم فً الولت واإلفاضة .
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: وجوب المبٌت بمزدلفة؛ لموله تعالى: } ثم أفٌضوا من حٌث أفاض الناس { - ٔ

ان من حٌث أفاض الناس فإنه ٌلزم من ذلن أن على أحد التفسٌرٌن، كما سبك؛ ومتى أفاض اإلنس
 ٌكون لد بات بمزدلفة.

ثم  } :ومنها: أن هذا النسن كان أمراً معلوماً ٌسٌر الناس علٌه من لدٌم الزمان؛ لموله تعالى- ٕ
 أفٌضوا من حٌث أفاض الناس {.

 لمعنًى ومنها: أن الناس فً أحكام هللا تعالى سواء؛ فبل ٌخص أحد بحكم من األحكام إال- ٖ
ص ٌكون من لَِبل الشرع  ؛ لموله -ال من لبل الهوى، والعادة  -ٌمتضً ذلن؛ والمعنى المخّصِ

تعالى: } ثم أفٌضوا من حٌث أفاض الناس {؛ وال ٌشكل على لولنا هذا ما ورد فً لصة أبً 
إن من » ولال: بردة بن نٌار أنه ذبح فً عٌد األضحى أضحٌة لبل الصبلة؛ ولما خطب النبً ملسو هيلع هللا ىلص

ٌا رسول هللا، إن عندي »لام أبو بردة فمال: « ذبح لبل الصبلة فبل نسن له، وأن شاته شاة لحم
ً هً أحب إلً من شاتٌن أفتجزي عنً؟ لال: نعم؛ ولن تجزئ عن أحد بعدن ؛ ألن (ٔ)«عنالا

مثله  أي بعد حالن؛ بمعنى: أن من جرى له« لن تجزئ عن أحد بعدن»المراد بموله )ص(: 
؛ وكذلن ال ٌشكل -وهو ظاهر  -فإنها تجزي عنه؛ هكذا لرره شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة رحمه هللا 

على هذا لصة سالم مولى أبً حذٌفة الذي كان لد تبناه؛ فلما أبطل هللا التبنً جاءت زوجة أبً 
نً: وكؤنه أحد أبنابها؛ فمال لها حذٌفة إلى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص تستفتٌه فً سالم أنه كان ٌدخل علٌها؛ ٌع

ً به؛ بل لو جرى ألحد مثل ما جرى (ٕ)«أرضعٌه تحرمً علٌه»النبً ملسو هيلع هللا ىلص:  ؛ فإنه لٌس خاصا

لسالم لحكمنا له بمثل ما حكم به النبً ملسو هيلع هللا ىلص لسالم؛ لكن هذا ال ٌمكن بعد نسخ التبنً؛ إذ ال ٌمكن 
 ا فالصورة التً تلحك بمصة سالم ممتنعة.أحداً أن ٌتبنى؛ وعلى هذ

 ومنها: أنه ٌشرع أن ٌستؽفر هللا عّز وجّل فً آخر العبادات؛ لموله تعالى: } واستؽفروا هللا{.- ٗ
؛ وإثبات ما تضمناه من « الرحٌم»، و « الؽفور»ومنها: إثبات اسمٌن من أسماء هللا؛ وهما: - ٘

تضمناه من الحكم بممتضاهما؛ وهو أنه ٌؽفر وٌرحم الصفة؛ وهً المؽفرة، والرحمة؛ وإثبات ما 
[ ، ولال تعالى: }ومن ٌؽفر ٕٔكما لال تعالى: }ٌعذب من ٌشاء وٌرحم من ٌشاء{ ]العنكبوت: 

 [ .ٖ٘ٔالذنوب إال هللا{ ]آل عمران: 
ومنها: لرن الحكم بالعلة؛ لموله تعالى: } واستؽفروا هللا إن هللا ؼفور رحٌم {؛ ولرن الحكم - ٙ
 لعلة فً مثل هذا ٌفٌد اإللدام، والنشاط على استؽفار هللا عّز وجّل.با

 المرآن
َ َكِذْكِركُْم آبَاَءكُْم أَْو أََشد  ِذْكًرا فَِمَن الن اِس َمْن ٌَمُو ٌْتُْم َمنَاِسَككُْم فَاْذكُُروا ّللا  ُل َرب نَا آتِنَا ِفً }فَِإذَا لََض

ْنٌَا َوَما لَهُ فًِ اآْلِخَرةِ   [ٕٓٓ({ ]البمرة : ِٕٓٓمْن َخاَلٍق ) الدُّ
 التفسٌر:

فإذا أتممتم عبادتكم، وفرؼتم من أعمال الحج، فؤكثروا من ذكر هللا والثناء علٌه، مثل ذكركم 
مفاخر آبابكم وأعظم من ذلن. فمن الناس فرٌك ٌجعل همه الدنٌا فمط، فٌدعو لاببل ربنا آتنا فً 

ٌس لهم فً اآلخرة حظ وال نصٌب؛ لرؼبتهم عنها ولَْصِر الدنٌا صحة، وماال وأوالًدا، وهإالء ل
هم على الدنٌا.  َهّمِ

                                                                                                                                                                               

 .1ٕٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .ٕٔٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)

، وأخرجه مسلم 5٘٘: األكل ٌوم النحر، حدٌث رلم ٘، كتاب العٌدٌن، باب 2٘أخرجه البخاري ص (ٔ)
 .5ٙٔٔ[ ٘] 2ٓٓ٘: ولتها، حدٌث رلم ٔب األضاحً، باب ، كتا1ٕٓٔ – 2ٕٓٔص

، وأصله فً ٖ٘ٗٔ[ 1ٕ] ٕٖٓٙ: رضاعة الكبٌر، حدٌث رلم 2، كتاب الرضاع، باب 5ٕٖأخرجه مسلم ص (ٕ)
 البخاري.



 فً سبب نزول اآلٌة لوالن:  
َ َكِذْكِركُْم آبَاَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكًرا{ ، لال : "كانوا  أحدهما: روي عن مجاهد فً لوله : "}فَاْذكُُروا َّللاَّ

آباءهم ، وذكروا أٌامهم فً الجاهلٌة وفَعال آبابهم ، إذا لََضوا مناسكهم ولفوا عند الَجمرة فذكروا 
 .(ٔ)فنزلت هذه اآلٌة"

والثانً: ولال الحسن: "كانت األعراب إذا حدثوا وتكلموا ٌمولون: وأبٌن إنهم لفعلوا كذا وكذا، 
 .(ٕ)فؤنزل هللا تعالى هذه اآلٌة"

تُْم َمَناِسَككُْم{ ]البمرة :  لوله تعالى:   ٌْ [، أي: " فإذا فَرؼتم من َحجكم فذبحتم ٕٓٓ}فَإِذَا لََض
 .(ٖ)نَسابككم"

 .(ٗ)لال الواحدي:" أي: إذا لضٌتم عبادتكم التً أُِمْرتُم بها فً الحج"  
 .(٘)لال الصابونً:" أي إذا فرؼتم من أعمال الحج وانتهٌتم منها"  
 وفً )المناسن( ها هنا، تفسٌران :  

 . (ٙ)اهدأحدهما : أنها الذبابح ، وهذا لول مج
 .(1)، والحسن البصري(2)والثانً : ما أمروا بفعله فً الحج ، وهذا لول عطاء

لال المرطبً:"لٌل : المناسن هً شعابر الحج ، لموله علٌه السبلم : "خذوا عنً   
 . (ٓٔ()5)مناسككم"

بلةُ{ ]    الجمعة : و"لضٌتم" هنا بمعنى أدٌتم وفرؼتم ، لال هللا تعالى : }فَإِذَا لُِضٌَِت الصَّ
 .(ٔٔ)[ أي أدٌتم الجمعة. ولد ٌعبر بالمضاء عما فعل من العبادات خارج ولتها المحدود لها"ٓٔ
فً )كتاب: الوجوه والنظابر(: أن لفظة  (ٕٔ)ولد ذكر إسماعٌل بن أحمد النٌسابوري  

)لضى( فً الكتاب العزٌز جاءت على خمسة عشر وجهاً: منها )الفراغ(، وذلن مثل لوله تعالى 
نَاِسككُم{ }فَإذَا لََضٌتُم مَّ
(ٖٔ). 

َ َكِذْكِركُْم َءابآَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكراً{]البمرة:  لوله تعالى:   فؤكثروا [، أي:" ٕٓٓ}فَاْذكُُروا َّللاَّ
 .(ٗٔ)ذكره وبالؽوا فً ذلن كما كنتم تذكرون آباءكم وتعدون مفاخرهم بل أشّد"

لال المرطبً:" ٌمول: "فاذكروا هللا وأثنوا علٌه بآالبه عندكم، كما تفعلون فً ذكر آبابكم   
 . (٘ٔ)ومفاخرهم وأٌامهم بعد لضاء مناسككم، بل أشد"

[، ٕٗ}َما َسَلَككُْم فًِ َسمََر{ ]المدثر : وأبو عمرو كان ٌدؼم الكاؾ فً الكاؾ وكذلن   
 .(ٔ)ألنهما مثبلن

                                                             

 .52ٔ/ٖ( :ص1ٖ٘ٗ(، و)1ٖٖ٘(، و)1ٖ٘ٔ، وانظر: تفسٌر الطبري)52ٔ/ٗ(:ص 1ٕٖ٘( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .٘ٙللواحدي:( أسباب النزول ٕ)
 .5٘ٔ/ٗ( تفسسٌر الطبري: ٖ)
 .1٘/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٗ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5٘ٔ/ٗ(:ص1ٖٗ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖ٘٘/ٕ(:ص1ٙٙٔ( انظر: تفسٌرابن أبً حاتم)2)
 .ٖٙ/ٕ، والبحر المحٌط: ٕٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 (.ٔٙٓ٘(؛ وفً صحٌح الجامع برلم )5ٔ5ٕوزٌادته برلم )صححه األلبانً فً الجامع الصؽٌر (5)
 .ٖٔٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٓٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔٔ)
( هو: أبو عبد الرحمن إسماعٌل بن أحمد النٌسابوري الحٌري، أحد األعبلم، مفسر زاهد، توفً عام: ٕٔ)

ءات والحدٌث والوعظ. انظر: سٌر أعبلم النببلء له كتاب الكفاٌة فً التفسٌر، وله تصانٌؾ فً المرآن والمرا
 . ٙٓٔ/ٔ، طبمات المفسرٌن للداودي: ٕ٘ٙ/ٗ، طبمات الشافعٌة للسبكً: 5ٖ٘/2ٔللذهبً: 

لسم التفسٌر -( كتاب الوجوه والنظابر مخطوط، انظر: الفهرس الشامل للتراث العربً واإلسبلمً المخطوطٖٔ)
 . 1ٖٓموارد الحافظ ابن حجر فً علوم المرآن لدمحم أنور:  ،5ٗ/ٕٔالمجمع الملكً فً األردن: -وعلومه

 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٗٔ)
 .ٖٓٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً/ ٘ٔ)



لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " لال كثٌر من النحوٌٌن: إن } أو{ بمعنى: )بل(؛ أي بل أشد؛   
ه؛ وٌشبهها من بعض الوجوه لوله تعالى: } ٌَِزٌُدوَن{  وهو هنا متوّجِ }َوأَْرَسْلنَاهُ إَِلى ِمابَِة أَْلٍؾ أَْو 

[؛ ولد ذكر ابن المٌم فً لوله تعالى: }أو ٌزٌدون{ أن }أو{ هنا لٌست بمعنى 2ٗٔت : ]الصافا
؛ وبناًء على هذا نمول مثله فً -ٌعنً: إن لم ٌزٌدوا فلن ٌنمصوا  -)بل(؛ ولكنها لتحمٌك ما سبك 
تكون ؛ إال أنّه هنا إذا جعلناها بمعنى )بل( -إن لم ٌزد فبل ٌنمص  -هذه اآلٌة: أي كذكركم آباءكم 

 .(ٕ)أبلػ؛ ألن ذكر هللا ٌجب أن ٌكون أشد من ذكر اآلباء"
لال الراؼب: " لفظ }أو{ وإن كان للتخٌٌر ، فممتضى الكبلم على إٌجاب أن ٌكون ذكره   

وشكر المنعم  -عز وجل -أشد ، ألنه لما نبه علً موضع نعمتهما أعنى نعمة األب ونعمة هللا
نعمته تعالى على فضل نعمة األب ، فصار ذلن منبها أن بمدر عظمة نعمته ، ولد علم فضل 

أولى بؤن  -عز وجل -ذكر هللا أوجب.. وإذا كان األب ٌذكر ألنه سبب ما لوجودكم ، فالباري
 .(ٖ)ٌذكر"
 : (ٗ)[، تؤوٌبلنٕٓٓوفً لوله تعالى:}فَاْذكُُرواْ هللاَ{]البمرة:  

 أحدهما : أن هذا الذكر هو التكبٌر فً أٌام ِمنى .
 الثانً : أنه جمٌع ما سُنَّ من األدعٌة فً مواطن الحج كلها .و
[، أربعة أوجه من ٕٓٓوفً لوله تعالى: } َكِذْكِركُْم َءابآَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكراً { ]البمرة :   

 :(٘) التفسٌر
آبابهم أحدها : أنهم كانوا إذا فرؼوا من حجهم فً الجاهلٌة جلسوا فً منى َحلَماً وافتخروا بمنالب 
، (ٙ)، فؤنزل هللا تعالى ذكره:}فَاْذكُُرواْ هللَا َكِذْكِركُْم َءابآَءكُْم أَْو أََشدَّ ِذْكراً{، وهذا لول مجاهد

 .(ٓٔ)، وأبو بكر بن عٌاش(5)، وعكرمة(1)، ووسعٌد بن جبٌر(2)ولتادة
ه ، وهذا لول  والثانً : أن معناه ، فاذكروا هللا كذكركم األبناء الصؽار لآلباء ، إذا لالوا : أبَْه أُمَّ

 .(ٗٔ)، وابن عباس(ٖٔ)، والربٌع(ٕٔ)، والضحان(ٔٔ)عطاء
والثالث : أنهم كانوا ٌدعون ، فٌمول الواحد منهم : اللهم إن أبً كان عظٌم الجفنة ، عظٌم المبّة ، 

آباءهم ، كثٌر المال ، فاعطنً مثل ما أعطٌته ، فبل ٌذكر ؼٌر أبٌه ، فؤُِمُروا بذكر هللا ، كذكرهم 
 . (٘ٔ)أو أشد ذكراً ، وهو لول السدي

والرابع: أن المعنى : "معنى اآلٌة اذكروا هللا وعظموه وذبوا عن حرمه ، وادفعوا من أراد 
الشرن فً دٌنه ومشاعره ، كما تذكرون آباءكم بالخٌر إذا ؼض أحد منهم ، وتحمون جوانبهم 

 .(ٙٔ)وتذبون عنهم"

                                                                                                                                                                               

 .ٖٔٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .1٘ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٕٗٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب: ٖ)
 .ٕٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٗ)
 .2٘٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٕٕٙ/ٔبعدها، والنكت والعٌون: وما  5٘ٔ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .52ٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٗ(، و)1ٖٖ٘(، و)1ٕٖ٘، و)5ٙٔ/ٗ(:ص1ٗ1ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .51ٔ-52ٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٙ(، و)1ٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .51ٔ/ٗ(:ص1٘2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .51ٔ/ٗ(:ص1٘2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٙٔ52ٔ/ٗ(:ص1ٖ٘ٓر: تفسٌر الطبري)( انظٓٔ)
 .51ٔ/ٗ(:ص1ٖٙٔ(، و)1٘5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .51ٔ/ٗ(:ص1ٖٙٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .55ٔ/ٗ(:ص1ٖٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .55ٔ/ٗ(:ص1ٖٙٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .55ٔ/ٗ(:ص1ٖٙٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٙٔ)



إن الرجل الٌوم ال ٌذكر أباه ، فما معنى اآلٌة ؟ لال :  لال أبو الجوزاء البن عباس :"  
 .(ٔ)لٌس كذلن ، ولكن أن تؽضب هلل تعالى إذا عصً أشد من ؼضبن لوالدٌن إذا شتما"

والمول األول أولى، وهو اختٌار جمهور المفسرٌن، إذ "كانت عادة العرب إذا لضت   
أسبلفها من بسالة وكرم ، وؼٌر ذلن ، حجها تمؾ عند الجمرة ، فتفاخر باآلباء ، وتذكر أٌام 

حتى أن الواحد منهم لٌمول : اللهم إن أبً كان عظٌم المبة ، عظٌم الجفنة ، كثٌر المال ، فؤعطنً 
مثل ما أعطٌته فبل ٌذكر ؼٌر أبٌه ، فنزلت اآلٌة لٌلزموا أنفسهم ذكر هللا أكثر من التزامهم ذكر 

 .(ٕ)سرٌن"آبابهم أٌام الجاهلٌة هذا لول جمهور المف
ْنٌَا{ ]البمرة :  لوله تعالى:   [، "أي: من الناس ٕٓٓ}فَِمَن النَّاِس َمْن ٌَمُوُل َربََّنا آِتنَا فًِ الدُّ

 .(ٖ)من تكون الدنٌا هّمه فٌمول: اللهم اجعل عطابً ومنحتً فً الدنٌا خاصة "
 .(ٗ)لال الزمخشري: أي: " اجعل إعطاءنا فً الدنٌا خاصة"  
 -ٌعنً بعد لضاء مناسكهم  -بن عٌاش:"كانوا ٌَعنً أهَل الجاهلٌة ٌمفون  لال أبو بكر  

فٌمولون : " اللهم ارزلنا إببل! اللهم ارزلنا ؼنًما! " ، فؤنزل هللا هذه اآلٌة : } فمن الناس من ٌمول 
 .(٘)ربّنا آتنا فً الدنٌا وما له فً اآلخرة من خبلق{"

[، أي:" وما له فً اآلخرة من ٕٓٓةِ ِمْن َخبَلٍق{]البمرة:لوله تعالى:} َوَما لَهُ فًِ اآْلِخرَ   
 .(ٙ)حظ وال نصٌب"

 .(2)لال الطبرانً: أي: "وال ثواٍب"  
ألنه ال ٌرٌد إال الدنٌا؛ فبل نصٌب له فً اآلخرة مما دعا به؛ ولد ٌكون لال ابن عثٌمن:"  

 .(1)له نصٌب من أعمال أخرى"
اآلخرة من نصٌب، ألّن همه ممصور على لال الزمخشري: " ما لهذا الداعً فً   

 .(5)الدنٌا"

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن اإلنسان ٌنبؽً له إذا لضى من العبادة أن ال ٌؽفل بعدها عن ذكر هللا؛ - ٔ

لموله تعالى: } فإذا لضٌتم مناسككم فاذكروا هللا {؛ وهذا كموله تعالى: }فإذا لضٌت الصبلة 
 [ .ٓٔمن فضل هللا واذكروا هللا كثٌراً لعلكم تفلحون{ ]الجمعة: فانتشروا فً األرض وابتؽوا 

 ومنها: تمدٌم ذكر هللا تعالى على ذكر الوالدٌن؛ لموله تعالى: } أو أشد ذكراً {.- ٕ
ومنها: أن األجداد داخلون فً مسّمى اآلباء؛ ألن العرب كانوا ٌفتخرون بؤمجاد آبابهم، - ٖ

 وأجدادهم، ولبابلهم.
 
 

 المرآن
({ ٕٔٓ}َوِمْنُهْم َمْن ٌَمُوُل َرب نَا آتِنَا فًِ الدُّنٌَْا َحَسنَةً َوفًِ اآْلِخَرِة َحَسنَةً َولِنَا َعذَاَب الن اِر )

 [ٕٔٓ]البمرة : 
 التفسٌر: 

                                                             

 .ٕٖٗ-ٖٔٗ/ٕتفسٌر المرطبً:  (ٔ)
 .ٖٔٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٕ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٗ)
 .ٕٔٓ/ٗ(:ص 1ٙ5ٖ( تفسٌر الطبري)٘)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٕٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: 2)
 .ٖٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:1)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: 5)



ومن الناس فرٌك مإمن ٌمول فً دعابه: ربنا آتنا فً الدنٌا عافٌة ورزلًا وعلًما نافعًا، وعمبل 
أمور الدٌن والدنٌا، وفً اآلخرة الجنة، واصرؾ عنَّا عذاب النار. وهذا  صالًحا، وؼٌر ذلن من

 الدعاء من أجمع األدعٌة، ولهذا كان أكثر دعاء النبً ملسو هيلع هللا ىلص، كما ثبت فً الصحٌحٌن.
ٌَا َحَسنَةً َوفًِ اآْلِخَرِة    ْن ٌَمُوُل َربََّنا آِتنَا فًِ الدُّ َحَسنَةً { ]البمرة : لوله تعالى: } َوِمْنُهْم َمْن 

 .(ٔ)أي: ومنهم من ٌطلب خٌري الدنٌا واآلخرة وهو المإمن العالل" [، "ٕٔٓ
ٌعنً من الناس من تكون همته علٌا ٌرٌد الخٌر فً الدنٌا،  لال ابن عثٌمٌن:"  

 .(ٕ)واآلخرة"
ْنٌَا    ٌَمُوُل َربَّنَآ َءاتِنَا فًِ الدُّ ن  َحَسنَةً َوفًِ األَِخَرِة وفً تفسٌر لوله تعالى:}َوِمْنُهم مَّ

 :(ٖ)[، أربعة ألوالَٕٔٓحَسنَةً{]البمرة:
 . (ٗ)أحدها : أنه الحسنة العافٌة فً الدنٌا واآلخرة ، وهو لول لتادة
والثانً : أنها نِعَُم الدنٌا ونِعَُم اآلخرة ، وهو لول أكثر أهل العلم
(٘). 

، (ٙ)وفً اآلخرة الجنة ، وهو لول الحسنوالثالث : أن الحسنة فً الدنٌا العلُم ، والعبادة ، 
 .(2)والثوري

 .(5)، والسدي(1)والرابع : أن الحسنة فً الدنٌا المال ، وفً اآلخرة الجنة ، وهو لول ابن زٌد
والظاهر أن الـ)حسنة( وإن كانت نكرة فً اإلثبات وهً ال تعم إال أنها لال اآللوسً: "  

الكاملة فً الدنٌا ما ٌشمل جمٌع حسناتها وهو توفٌك الخٌر مطلمة فتنصرؾ إلى الكامل والحسنة 
وبٌانها بشًء مخصوص لٌس من باب تعٌٌن المراد إذ ال داللة للمطلك على الممٌد أصبل وإنما 

  .(ٓٔ)هو من باب التمثٌل"
لال ابن عثٌمٌن: " وحسنة الدنٌا كل ما ٌستحسنه اإلنسان منها، مثل الصحة، وسعة   

ٌن، والزوجات، والمصور، والمراكب الفخمة، واألموال؛ وأما حسنة اآلخرة الرزق، كثرة البن

[ ؛ وال شن أن الحسنة ٕٙفمٌل: إنها الجنة؛ لموله تعالى: }للذٌن أحسنوا الحسنى وزٌادة{ ]ٌونس: 
العظمى فً اآلخرة هً الجنة؛ لكن فً اآلخرة حسنات ٌستحسن المرء ولوعها ؼٌر الجنة، مثل 

تثمل موازٌنه، وأن ٌعطى كتابه بٌمٌنه؛ فإنه إذا أعطً الكتاب بٌمٌنه ٌمول:  أن ٌبٌض وجهه، وأن
 .(ٔٔ)هاإم الرإوا كتابٌه فرحاً مسروراً"

لال الطبري: : والصواب من المول فً ذلن عندي أن ٌمال : إن هللا جل ثناإه أخبر عن   
فً اآلخرة ، فبل شن أنها  لوم من أهل اإلٌمان به وبرسوله ، ممن حجَّ بٌَته ، ٌسؤلون ربهم، وأما

نة ، ألن من لم ٌَنلها ٌومبذ فمد ُحرم جمٌع الحسنات ، وفارق جمٌع َمعانً العافٌة" الجَّ
(ٕٔ). 

والحسنة المطلوبة فً الدنٌا ٌدخل فٌها كل ما ٌحسن ولعه عند  لال الشٌخ السعدي: "  
العبد، من رزق هنًء واسع حبلل، وزوجة صالحة، وولد تمر به العٌن، وراحة، وعلم نافع، 
وعمل صالح، ونحو ذلن، من المطالب المحبوبة والمباحة، وحسنة اآلخرة، هً السبلمة من 

صول رضا هللا، والفوز بالنعٌم الممٌم، والمرب من العموبات، فً المبر، والمولؾ، والنار، وح

                                                             

 .ٙٔٔ/ٔالتفاسٌر: ( صفوة ٔ)
 .ٖٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٕ)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .ٖٕٓ/ٗ(:ص12ٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٕٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٘)
 .ٕٗٓ/ٗ(:ص11ٖٓ(، و)125ٖ(، و)121ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٗٓ/ٗ(:ص11ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕ٘ٓ/ٗ(:ص11ٕٖلطبري)( انظر: تفسٌر ا1)
 .ٕ٘ٓ/ٗ(:ص11ٖٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .5ٔ/ٕ( روح المعانً: ٓٔ)
 .ٖٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٕٙٓ-ٕ٘ٓ/ٗ(  تفسٌر الطبري: ٕٔ)



الرب الرحٌم، فصار هذا الدعاء، أجمع دعاء وأكمله، وأواله باإلٌثار، ولهذا كان النبً صلى هللا 
 .(ٔ)علٌه وسلم ٌكثر من الدعاء به، والحث علٌه"

 .(ٕ)جهنم" أي ونّجنا من عذاب[، "ٕٔٓلوله تعالى: }َولِنَا َعذَاَب النَّاِر{]البمرة :   
 (ٖ)لال البٌضاوي: " بالعفو والمؽفرة" 

 .(ٗ)لال الراؼب: أي : و"احفظنا من الشهوات والذنوب المإدٌة إلى النار"  
 .(٘)اصرؾ عنا َعذاب النار"لال الطبري: أي: "  
 لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: " أي اجعل لنا ولاٌة من عذاب النار؛ وهذا ٌشمل شٌبٌن:  

 األعمال الموجبة لدخول النار.األول: العصمة من 
 .(ٙ)الثانً: المؽفرة للذنوب التً توجب دخول النار"

ٌَا َحَسنَةً َوفًِ اآْلِخَرةِ َحَسنَةً َولِنَا َعذَاَب النَّاِر{  ولد جمعت هذه الدعوة   ْن }َربََّنا آتَِنا فًِ الدُّ
تشمل كل مطلوب دنٌوي كل خٌر فً الدنٌا واآلخرة ، وصرفت كل شر ، فإن الحسنة فً الدنٌا، 

من عافٌة ، ودار رحبة ، وزوجة حسنة ، ورزق واسع ، وعلٍم نافع ، وعملٍ  صالح ،  -
وال منافاة  -ومركب هٌن ، وثناء جمٌل . . . إلى ؼٌر ذلن مما اشتملت علٌه عبارات المفسرٌن 

على ذلن رضوان فإنها كلها مندرجة فً الحسنة فً الدنٌا، وأما الحسنة فً اآلخرة : فؤ -بٌنها 
هللا تعالى ودخول الجنة ، وتوابعه من األمن من الفزع األكبر فً العََرَصات ، وتٌسٌر الحساب . 
. . وؼٌر ذلن من أمور اآلخرة الصالحة . وأما النجاة من النار : فهو ٌمتضً تٌسٌر أسبابه فً 

 .(2)الدنٌا من اجتناب المحارم واآلثام ، وترن الشبهات والحرام 
 ابد:الفو
من فوابد اآلٌة: بٌان انمسام الناس فٌما ٌطلبون من هللا، وأن منهم ذوي الؽاٌات الحمٌدة، -ٔ

والهمم العالٌة الذٌن ٌمولون: } ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة ولنا عذاب النار {؛ 
دنٌا وما له فً اآلخرة ومنهم ذوو الؽاٌات الذمٌمة، والهمم النازلة الذٌن ٌمولون: } ربنا آتنا فً ال

 من خبلق {.
من فوابد اآلٌة: أن اإلنسان ال ٌذم إذا طلب حسنة الدنٌا مع حسنة اآلخرة؛ لموله تعالى: } ربنا -

 آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة حسنة {.
 ومنها: أن اإلنسان محتاج إلى حسنات الدنٌا، واآلخرة.- ٕ
 ومنها: إثبات اآلخرة.- ٖ
 النار، وعذابها. ومنها: إثبات- ٗ
 ومنها: إثبات علم هللا، وسمعه، ولدرته؛ إذ ال ٌدعى إال من اتصؾ بذلن.- ٘
وردت السنة بالترؼٌب فً هذا الدعاء. فمال البخاري : حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث  -ٙ 

هم ربَّنا ، آتنا فً الدنٌا ، عن عبد العزٌز ، عن أنس بن مالن لال : كان النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول : "اللَّ 
 (1)حسنة وفً اآلخرة حسنة ولنا عذاب النار"

                                                             

 .5ٕ/ٔ( تفسٌر السعدي :ٔ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕ)
 .ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖ)
 .ٕ٘ٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٗ)
 .ٕٙٓ/ٗتفسٌر الطبري: ( ٘)
 .ٖٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٙ)
 .2ٙ/ٕ( انظر: محاسن التؤوٌل: 2)
 (.ٕٕ٘ٗ(صحٌح البخاري برلم )1)

ولال اإلمام أحمد : حدثنا إسماعٌل بن إبراهٌم ، حدثنا عبد العزٌز بن صهٌب ، عن أنس  لال : كان أكثر دعوة 
: "اللهم ربَّنا ، آتنا فً الدنٌا حسنة ، وفً اآلخرة حسنة ، ولنا عذاب النار".) ٌدعو بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ]ٌمول[ 

 (.ٔٓٔ/ٖالمسند :



 المرآن
ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب ) ا َكَسبُوا َوّللا   [ٕٕٓ({ ]البمرة : ٕٕٓ}أُولَئَِن لَُهْم نَِصٌٌب ِمم 

 التفسٌر:
سرٌع  أولبن الداعون بهذا الدعاء لهم ثواب عظٌم بسبب ما كسبوه من األعمال الصالحة. وهللا

 الحساب، ُمْحٍص أعمال عباده، ومجازٌهم بها.
ا َكَسبُوا{ ]البمرة :    [،" أي هإالء الذٌن طلبوا ٕٕٓلوله تعالى: }أُولَِبَن لَُهْم نَِصٌٌب ِممَّ

 .(ٔ)سعادة الدارٌن لهم حظ وافر مما عملوا من الخٌرات"
 .(ٕ)لال الزمخشري: أي: "لكل فرٌك نصٌباً من جنس ما كسبوا"  
 .(ٖ)ال الواحدي:" هإالء المسلمون ٌسؤلون الحظ فً الدنٌا واآلخرة"ل  
هم ومناسكهم ، وثوابًا جزٌبل    لال الطبري:" فؤعلم جل ثناإه أّن لهم نصًٌبا وحظًّا من حّجِ

 .(ٗ)على عملهم الذي كسبوه"
 .(٘)لال الماسمً: "وسمً الدعاء كسباً؛ ألنه من األعمال وهً موصوفة بالكسب"  
 .(ٙ)لتادة: "أي حظٌّ من أعمالهم"لال   
 . (2)ولال عطاء:" مما عملوا من الخٌر"  
 .(1)ولال ابن زٌد: "لهإالء األجُر بما عملوا فً الدنٌا"  
ا َكَسبُوا{ ٌدل على أن ما كسبوه للدنٌا ال معتبر له ، وأن لهم    لٌل أن لوله تعالى : }ِممَّ

ما كسبوا مما هو للدنٌا ولآلخرة ، لال َّللّا تعالى :  بعض ما كسبوا ، وهو ما كان لآلخرة ، ال كل
ٌٌْر أََمبًل{] ٌٌْر ِعْنَد َربَِّن ثَواباً َو َخ اِلحاُت َخ  . (5): الكهؾ[ ٙٗ}َواْلبالٌِاُت الصَّ
ا َكَسبُوا{ ]البمرة :   [، تفسٌران:ٕٕٓوفً لوله تعالى: }أُولَبَِن لَُهْم َنِصٌٌب ِممَّ

ستجاب؛ ألن َكْسبَُهم هاهنا الذي ذكر: الدعاء. لاله الزجاجأحدهما:أ، المعنى: دعاإهم م
(ٔٓ). 

والثانً: معناه: لهم نصٌب من كسبهم باستحمالهم الثواب علٌه، خبلؾ من بطل عمله فلم ٌكن له 
 .(ٔٔ)منه حظ. وهذا معنى لول لتادة

                                                                                                                                                                               

ولال أحمد أًٌضا : حدثنا دمحم بن أبً عدي ، عن حمٌد ، ]وعبد هللا بن بكر السهمً ، حدثنا حمٌد[ عن أنس ، أن 
ثل الَفْرخ. فمال له رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "هل تدعو  هللا بشًء أو رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عاد َرُجبل من المسلمٌن لد صار م

تسؤله إٌَّاه ؟ " لال : نعم ، كنت ألول : اللهم ما كنت معالبً به فً اآلخرة فعجله لً فً الدنٌا. فمال رسول هللا 
ٌَا َحَسنَةً َوفًِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َولَِنا فهبل للت : }  -أو ال تستطٌعه  -ملسو هيلع هللا ىلص : "سبحان هللا! ال تطٌمه  ْن َربَّنَا  آتِنَا ِفً الدُّ

 َعذَاَب النَّاِر { ". لال : فدعا هللا ، فشفاه.
 (.2ٓٔ/ٖبه.) المسند : -انفرد بإخراجه مسلم ، فرواه من حدٌث ابن أبً عدي 

عن  -مولى السابب  -عن ٌحٌى بن عبٌد ولال اإلمام الشافعً : أخبرنا سعٌد بن سالم المداح ، عن ابن جرٌج ، 
ِفً  أبٌه ، عن عبد هللا بن السابب : أنه سمع النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌمول فٌما بٌن الركن الٌمانً والركن األسود : } َربَّنَا آتَِنا

ْنٌَا َحَسنَةً َوفًِ اآلِخَرةِ َحَسنَةً َولِنَا َعذَاَب النَّاِر {. ورواه البؽوي فً شر ( من طرٌك الشافعً 1ٕٔ/2ح السنة )الدُّ
( "موارد" من طرٌك ٌحٌى المطان عن ابن جرٌج به نحوه. ٔٓٓٔبه ، ورواه ابن حبان فً صحٌحه برلم )

ورواه الثوري عن ابن جرٌج كذلن. وروى ابن ماجة ، عن أبً هرٌرة ، عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص ، نحو ذلن. وفً سنده 
 (.وهللا أعلم.5٘2ٕ)ضعؾ . سنن ابن ماجة برلم 

 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٔ)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٕ)
 .ٔٙ/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٖ)
 .ٕٙٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٗ)
 .1ٙ/ٕ(محاسن التؤوٌل: ٘)
 .ٖٓٙ/ٕ، وتفسٌر ابن أبً حاتم: 2ٕٓ/ٗ(:ص 11ٖٗ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص 115ٔ( تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .2ٕٓ/ٗ(:ص 11ٖ٘بري)( تفسٌر الط1)
 . ٕٙٔ/ٔ( انظر: التفسٌر المرآٌنً للمرآن، د. عبدالكرٌم الخطٌب: 5)
 .2ٕ٘/ٔ( معانً المرآن:ٓٔ)
 .2ٕٓ/ٗ(:ص11ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)



 :(ٔ) [، لوالنٕٕٓفً لوله تعالى:} أُوَلبَِن {]البمرة:وفً المشار إلٌه   
أن اإلشارة تعود إلى التمسٌم الثانً الذٌن ٌمولون: }ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً اآلخرة  أحدهما:

[ ؛ فهإالء لهم نصٌب مما كسبوا؛ لموله تعالى: }من ٌشفع ٕٔٓحسنة ولنا عذاب النار{ ]البمرة: 
 [.1٘شفاعة حسنة ٌكن له نصٌب منها{ ]النساء: 

 .(ٕ)ب الدعاء ، فإن دعاء المإمن عبادة"لال المرطبً: "أي لهم ثواب الحج أو ثوا  
، فللمإمن ثواب عمله ودعابه ، وللكافر عماب أن اإلشارة تعود إلى مورد التمسٌم كلهوالثانً: 

ا َعِملُوا{ ]األنعام :  شركه ولصر نظره على الدنٌا ، وهو مثل لوله تعالى : }َوِلكُّلٍ َدَرَجاٌت ِممَّ
ٖٕٔ.] 
 ألن اإلشارة تعود إلى ألرب مذكور. وهللا أعلم.والمول األول هو  األظهر؛   
ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]البمرة :    [، أي : وهللا محٍص للعمل بؤسرع ٕٕٓلوله تعالى : }َوَّللاَّ

 . (ٖ)الحساب
 .(ٗ)لال مجاهد:" سرٌع اإلحصاء"  
 لال دمحم نووي الحاوي: فهو "سرٌع المبول لدعاء عباده واإلجابة لهم وعالم بجملة  

 .(٘)سإاالت السابلٌن"
لال الزمخشري: أي" ٌوشن أن ٌمٌم المٌامة وٌحاسب العباد، فبادروا إكثار الذكر وطلب   

اآلخرة ، أو وصؾ نفسه بسرعة حساب الخبلبك على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم لٌدّل على 
 .(ٙ)كمال لدرته ووجوب الحذر منه"

بسرعة الحساب ، ألنه جل ذكره ٌُحصى ما لال الطبري: " وإنما وصؾ جل ثناإه نفسه   
عَفة من الخلك  ٌُحصى من أعمال عباده بؽٌر َعمد أصابع ، وال فكٍر وال َروٌة ، فِعَل العََجزة الضَّ
، ولكنه ال ٌخفى علٌه شًء فً األرض وال فً السماء ، وال ٌَعزب عنه مثمال ذرة فٌهما ، ثم 

نفسه جل ذكره بسرعة الحساب ، وأخبر خلمه أنه  هو ُمجاٍز عباَده على كل ذلن. فلذلن امتدح
 .(2)لٌس لهم بِمثِْل ، فٌحتاَج فً حسابه إلى َعمد كؾ أو َوْعً َصدر"

لال المرطبً: " إن هللا سبحانه سرٌع الحساب ، ال ٌحتاج إلى عد وال إلى عمد وال إلى   
[ ، 2ٗا َحاِسبٌَِن{ ]األنبٌاء : إعمال فكر كما ٌفعله الحساب ، ولهذا لال ولول الحك : }َوَكفَى بِنَ 
الحدٌث، فاهلل جل وعز عالم بما (1)ولال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : "اللهم منزل الكتاب سرٌع الحساب" 

للعباد وعلٌهم فبل ٌحتاج إلى تذكر وتؤمل ، إذ لد علم ما للمحاسب وعلٌه ، ألن الفابدة فً 
 الحساب علم حمٌمته. 

ُ َسِرٌُع اْلِحَساِب{ ]البمرة : وفً لوله تعالى ل   [، وجوه من ٕٕٓوله تعالى : }َوَّللاَّ
 :(5)التفسٌر

 أحدها: أن المعنى: أن هللا سرٌع المجازاة للعباد بؤعمالهم.
والثانً: أن المعنى: ال ٌشؽله شؤن عن شؤن ، فٌحاسبهم فً حالة واحدة ، كما لال ولوله الحك : 

 [. 1ٕ}َما َخْلمُكُْم َوال بَْعثُكُْم إِالَّ َكنَْفٍس َواِحَدةٍ{ ]لممان : 
لال الحسن : "حسابه أسرع من لمح البصر ، وفً الخبر "إن هللا ٌحاسب فً لدر حلب   

 .(ٔ)شاة"

                                                             

 .ٖٙٗ-ٖ٘ٗ/ٕ، وتفسٌر ابن عثٌمٌن:  ٖٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 .ٖٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕ)
 . 2ٕٓ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٖ)
 .ٖٓٙ/ٕ(:ص15ٓٔ( أخرجه ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1ٙ/ٔ(مراح لبٌد لكشؾ معنى المرآن مجٌد، دمحم بن عمر نووي الحاوي: ٘)
 .1ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)
 .1ٕٓ-2ٕٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: 2)
 (. من حدٌث ابن ابً اوفى.5ٖٖٕ( رواه البخاري)1)
 . ولم ٌذكرا للحدٌث راوٌا وال تخرٌجا.5ٕٗ/ٔ. وتفسٌر الكشاؾ: ٖ٘ٗ/ٕ: (انظر: تفسٌر المرطب5ً)



 ث: أنه إذا حاسب واحدا فمد حاسب جمٌع الخلك. والثال  
ولٌل لعلً بن أبً طالب رضً هللا عنه :" كٌؾ ٌحاسب هللا العباد فً ٌوم ؟ لال : كما   

 .(ٕ)ٌرزلهم فً ٌوم"
 والرابع: ولٌل : معنى اآلٌة سرٌع بمجًء ٌوم الحساب ، فالممصد باآلٌة اإلنذار بٌوم المٌامة. 
محتمل، فٌؤخذ العبد لنفسه فً تخفٌؾ الحساب عنه باألعمال لال المرطبً : "والكل   

 .(ٖ)الصالحة ، وإنما ٌخؾ الحساب فً اآلخرة على من حاسب نفسه فً الدنٌا"
 السرعة فً اآلٌة وجهان: ولد ذكر ابن عثٌمٌن، فً تفسٌر:  

لعل أحدهما: سرعة الزمن: بمعنى: أن حساب هللا لرٌب، كما فً لوله تعالى: }وما ٌدرٌن 
[، ولوله تعالى: } وما ٌدرٌن لعل الساعة تكون لرٌباً { ]األحزاب: 2ٔالساعة لرٌب{ ]الشورى: 

ٖٙ.] 
 والثانً: سرعة محاسبة هللا للخلك: أي أن نفس حسابه سرٌع.

لال ابن عثٌمٌن:" والثانً أبلػ؛ فإن هللا عّز وجّل ٌحاسب الخبلبك كلها فً ٌوم واحد،   
مه من ذلن الحساب؛ ومحاسبة هللا للخبلبك على نوعٌن؛ النوع األول وٌعطً كل إنسان ما ٌستح

للمإمنٌن؛ والنوع الثانً للكافرٌن؛ أما حساب المإمنٌن فإن هللا سبحانه وتعالى ٌخلو بعبده 
حتى ٌمر وٌعترؾ، فٌمول هللا عّز « عملت كذا فً ٌوم كذا»المإمن، وٌمرره بذنوبه، وٌمول له: 

؛ ولهذا لال النبً صلى هللا علٌه (ٔ)«ٌن فً الدنٌا وأنا أؼفرها لن الٌوملد سترتها عل»وجّل له: 
من نولش الحساب عذب؛ فمالت عابشة: ٌا رسول هللا، ألٌس هللا ٌمول: }فسوؾ ٌحاسب »وسلم: 

ً ٌسٌراً{ فمال النبً ملسو هيلع هللا ىلص: ذلن العرض ؛ أي تعرض األعمال على الشخص حتى ٌمر؛ (ٕ)«حسابا
؛ وأما ؼٌر « سترتها علٌن فً الدنٌا وأنا أؼفرها لن الٌوم»بها لال هللا تعالى له: فإذا ألر 

المإمنٌن فإنهم ال ٌحاسبون كذلن؛ وإنما األمر كما لال شٌخ اإلسبلم: ال ٌحاسبون حساب من 

توزن حسناته، وسٌباته؛ ألنهم ال حسنات لهم؛ ولكن تحصى أعمالهم، وتحفظ، فٌولفون علٌها، 
ا، وٌخزون بها؛ ٌعنً: وٌنادى علٌهم على رإوس الخبلبك: }هإالء الذٌن كذبوا وٌمررون به

 .(٘()ٗ)["1ٔعلى ربهم أال لعنة هللا على الظالمٌن{ ]هود: 
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن الثواب ٌكون بالعدل؛ لموله تعالى: } أولبن لهم نصٌب مما كسبوا {؛ لكنه - ٔ

 لمثوبة.بالعدل فً العموبة؛ وبالفضل فً ا
 ومنها: الرد على الجبرٌة؛ لموله تعالى: } مما كسبوا {.- ٕ
 ومنها: إثبات الحساب؛ لموله تعالى: } وهللا سرٌع الحساب {.- ٖ
 ومنها: تمام لدرة هللا تعالى؛ لموله تعالى: } وهللا سرٌع الحساب {.- ٗ
 ابل به من ٌحاسبه.ومنها: إثبات علم هللا؛ ألن المحاِسب ال بد أن ٌكون لدٌه علم ٌم- ٘

                                                                                                                                                                               

 . ولم ٌذكرا للحدٌث راوٌا وال تخرٌجا.5ٕٗ/ٔ. وتفسٌر الكشاؾ: ٖ٘ٗ/ٕ(انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 . 5٘ٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الثعالبً: ٕ)
 .ٖ٘ٗ/ٕ( تفسٌر المرطبً: ٖ)

: لول هللا تعالى: )أال لعنة هللا على الظالمٌن( ، حدٌث رلم ٕ، كتاب المظالم، باب5ٕٔأخرجه البخاري ص (ٔ)
: فً سعة رحمة هللا تعالى على المإمنٌن وفداء كل 1، كتاب التوبة، باب 1٘ٔٔ؛ وأخرجه مسلم صٕٔٗٗ

 .2ٙ1ٕ[ ٕ٘] 2ٓٔ٘مسلم بكافر من النار، حدٌث رلم 
 .ٖٙ٘ٙ: من نولش الحاسب عذب، حدٌث رلم 5ٗ، كتاب الرلاق، باب 1ٗ٘اخرجه البخاري ص (ٕ)
 .2ٖٗ-ٖٙٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٗ)
ُ َسِرٌُع اْلِحسَاِب{:٘)  ( تعددت ألوال المفسرن فً معنى لوله تعالى: } َوَّللاَّ

 آدم من العمد و ؼٌره. فمٌل:  أي ٌحصً ما ٌحصٌه بؽٌر كلفة وال تكلؾ ، ولٌس مثل ما ٌتكلؾ له بنو
 ولٌل : معناه : ٌحاسبه بؽٌر تذكر وال كتاب.
 ولٌل : معناه : مجاز للفرٌمٌن على أعمالهم.

ولٌل : معنى : " السرعة " : أنه ٌؽفر السٌبات وٌضعؾ الحسنات ببل حساب على من فعل به ذلن وال 
 (.2ٕٓ/ٔبن أبً طالب:  كلفة.)الهداٌة إلى النهاٌة فً علم المرآن وتفسٌره: أبو دمحم مكً



 المرآن
َر َفاَل إِ  ٌِْه َوَمْن تَأَخ  ٌِْن َفاَل إِثَْم َعلَ ٌَْوَم َل فًِ  َ ِفً أٌَ اٍم َمْعُدوَداٍت فََمْن تَعَج  ٌِْه ِلَمِن }َواْذكُُروا ّللا  ثَْم َعلَ

ٌِْه تُْحَشُروَن ) َ َواْعلَُموا أَن كُْم إِلَ  [ٖٕٓ:  ({ ]البمرةٖٕٓات مَى َوات مُوا ّللا 
 التفسٌر:

واذكروا هللا تسبًٌحا وتكبًٌرا فً أٌام لبلبل، وهً أٌام التشرٌك: الحادي عشر والثانً عشر 
والثالث عشر من شهر ذي الحجة. فمن أراد التعجل وخرج من "ِمنى" لبل ؼروب شمس الٌوم 

ٌرمً الجمار الثانً عشر بعد رمً الجمار فبل ذنب علٌه، ومن تؤخر بؤن بات بـ "ِمنى" حتى 
د فً  فً الٌوم الثالث عشر فبل ذنب علٌه، لمن اتمى هللا فً حجه. والتؤخر أفضل؛ ألنه تزوُّ

ورالبوه فً كل أعمالكم، واعلموا أنكم  -أٌها المسلمون -العبادة والتداء بفعل النبً ملسو هيلع هللا ىلص. وخافوا هللا
 إلٌه وحده تُْحَشرون بعد موتكم للحساب والجزاء.

أفعال الحج ذكر ما بعد انتهاء أفعال الحج؛ وهو ذكر هللا تعالى فً  -تبارن وتعالى  -لما ذكر هللا 
أٌام معدودات؛ وهً أٌام التشرٌك الثبلثة: الحادي عشر؛ والثانً عشر؛ والثالث عشر من شهر 

األٌام؛  ذي الحجة؛ والذكر هنا ٌشمل كل ما ٌتمرب به إلى هللا عّز وجّل من لول أو فعل فً هذه
فٌشمل التكبٌر فً تلن األٌام مطلماً، وممٌداً؛ والنحر من الضحاٌا، والهداٌا؛ ورمً الجمار؛ 
والطواؾ، والسعً إذا ولعا فً هذه األٌام؛ بل والصبلة المفروضة، والتطوع؛ ولد لال النبً 

-، ولال (ٖ)«لامة ذكر هللاإنما جعل الطواؾ بالبٌت، وبالصفا، والمروة، ورمً الجمار إل»ملسو هيلع هللا ىلص: 
 .(ٔ)(ٗ)«أٌام التشرٌك أٌام أكل، وشرب، وذكر هلل عّز وجلّ : »-ملسو هيلع هللا ىلص
 
َ فًِ أٌََّاٍم َمْعُدوَداٍت{ ]البمرة :  لوله تعالى:   [، أي " أذكروا هللا بالتوحٌد ٖٕٓ}َواْذكُُروا َّللاَّ

 .(ٕ)ر"والتعظٌم فً أٌام ُمحَصٌات، ، وهً أٌام َرمً الجما

أي كبروا هللا فً أعماب الصلوات وعند رمً الجمرات فً أٌام  لال الصابونً:"  
 .(ٖ)التشرٌك الثبلثة بعد ٌوم النحر"

لال الطبري:أي" أذكروا هللا بالتوحٌد والتعظٌم فً أٌام ُمحَصٌات ، وهً أٌام َرمً   
مع كل حصاة من َحصى الجمار. أمر عباده ٌومبذ بالتكبٌر أدباَر الصلوات ، وعند الرمً 

 .(ٗ)الجمار ٌرمً بها َجمرةً من الجمار"

ٌَّاٍم َمْعُدوَداٍت{ ]البمرة :  و}  [، هً: " أٌام التشرٌك ، وهً أٌام منى ورمً الجمار ٖٕٓأَ
 .(٘)[ "ٕٓ}َدَراِهَم َمْعُدوَدةٍ{ ]ٌوسؾ :  ، سمٌت معدودات لملتهن كموله :

أٌام التشرٌك ، وذكر َّللاَّ فٌها : التكبٌر فً  لال صاحب الكشاؾ: " األٌام المعدودات.  
   .(ٙ)أدبار الصلوات وعند الجمار"

                                                             
: فً ٓ٘، كتاب المناسن، باب ٕٖٙٔ، وأخرجه أبو داود ص1ٕ٘٘ٗ، حدٌث رلم ٗٙ/ٙأخرجه أحمد  (ٖ)

: ما جاء كٌؾ ترمً الجمار، ٗٙ، كتاب الحج، باب 2ٖ2ٔ، وأخرجه الترمذي ص111ٔالرمل، حدٌث رلم 
فا : الذكر فً الطواؾ والسعً بٌن الصٖٙ، كتاب المناسن، باب 2ٔ/ٕ، وأخرجه الدارمً 5ٕٓحدٌث رلم 

، كتاب المناسن، ولال: حدٌث صحٌح 5٘ٗ/ٔ، وأخرجه الحاكم فً مستدركه 1ٖ٘ٔوالمروة، حدٌث رلم 
 اإلسناد ولم ٌخرجاه، ووافمه الذهبً.

[ ٗٗٔ] 22ٕٙ: تحرٌم صوم أٌام التشرٌك...، حدٌث رلم ٖٕ، كتاب الصٌام، باب 1ٙٓأخرجه مسلم ص (ٗ)
ٔٔٗٔ. 
 .12ٔ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔ)
 .5ٕٓ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٕ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٖ)
 .5ٕٓ/ٗ( تفسٌر الطبري:ٗ)
، ومعالم التنزٌل ٖٖٔ/ٕ، وانظر: المحرر الوجٌز البن عطٌة: 2ٕ٘/ٔ( معانً المرآن وإعرابه للزجاج: ٘)

، ٖٓ٘/٘، وفتح الباري البن حجر: ٔٗٔ-ٓٗٔ/ٔ، وأحكام المرآن البن العربً: ٖٕٗ-ٖٖٕ/ٔللبؽوي: 
 رها.وؼٌ
 .5ٕٗ/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٙ)



لال الحافظ ابن حجر: " تسمٌة أٌام التشرٌك معدودات متفك علٌه؛ لموله تعالى:   
ٌَّاٍم َمْعُدوَداٍت{ َ فًِ أَ }َواْذكُُروا َّللاَّ
"(ٔ). 

 :(ٕ)دات( على وجوهولد تعددت ألوال أهل العلم فً تحدٌد )أٌام المعدو  
 .(ٖ)أحدها: أنها أٌام التشرٌك ، أربعة أٌام : ٌوم النحر ، وثبلثة أٌام بعده". لاله ابن عباس

،  (1)، ومجاهد(2)، وعطاء(ٙ)، وأبً موسى(٘)، وابن الزبٌر(ٗ)وُروي عن ابن عمر  
، (ٖٔ)بن أبً كثٌر، وٌحٌى (ٕٔ)، وإبراهٌم النَخعً(ٔٔ)، وأبً مالن(ٓٔ)، وسعٌد ابن ُجبٌَر(5)وعكرمة
، (5ٔ)، والضحان(1ٔ)، والربٌع بن أنس(2ٔ)، والزهري(ٙٔ)، والسدي (٘ٔ)، ولتادة(ٗٔ)والحسن
 .(ٖٕ) مثل ذلن -، وؼٌرهم (ٕٕ)، وابن زٌد(ٕٔ)، ومالن بن أنس(ٕٓ)حٌّان

ا والثانً: أنها ثبلثة أٌام، ٌوم األضحى، وٌومان بعده، اذبح فً أٌِّهّن شبت ، وأفضلها أولها. وهذ
 .(ٕ٘) ، وابن عمر(ٕٗ)لول علً بن أبً طالب"

، (ٕٙ)الثالث: أن المعدودات أٌام العشر، والمعلومات أٌام النحر. حكاه الثعلبً عن عماد بن إبراهٌم
 .(5ٕ)، وكذا حكى مكً والمهدوي"(1ٕ)، وهو اختٌار الفراء(2ٕ) وفً رواٌة مجاهد عن ابن عباس

 .(ٖٓ)لاله المروزيالرابع: ٌوم النحر وثبلثة أٌام التشرٌك، 

                                                             

 .ٖٔ٘/ٕ( الفتح ٔ)
، وزاد المسٌر البن ٖ/ٖ، و تفسٌر المرطبً: ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: 5ٙ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٕ)

 .ٕٔٗ/ٔ، وفتح البٌان لصدٌك خان: 5ٖ/ٕ، وروح المعانً لؤللوسً: 1ٕٔ/ٔالجوزي: 
(، 15ٖٔ(، و)15ٖٓ(، و)115ٖ(، و)111ٖ(، و)112ٖ(، و)11ٖٙ(انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ(:ص15٘ٔ، وتفسٌر ابن أبً حاتم)5ٕٓ-1ٕٓ/ٗ(:ص15ٕٖو
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٗ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕحاتم:( انظر: تفسٌر ابن أبً ٙ)
 .5ٕٓ/ٗ(:ص15ٖٖ(انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٓٔ-5ٕٓ/ٗ(:ص151ٖ(، و)152ٖ(، و)15ٖٙ(، و)15ٖ٘(انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:5)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٓٔ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٔٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص155ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص5ٖٓٔ(انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص5ٖٖٓ(انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص5ٖٓ٘(انظر: تفسٌر الطبري)ٙٔ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:2ٔ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص5ٖٓٙ(انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٕٔٔ-ٕٓٔ/ٗ(:ص5ٓ1ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٕٓ)
 .ٕٓٔ/ٗ(:ص5ٓ2ٖ(انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٔٔ/ٗ(:ص5ٖٔٓتفسٌر الطبري)(انظر: ٕٕ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٔٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:ٖٕ)
 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٖٓٙ/ٕ(:ص15ٗٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٕٗ)
 .5ٙ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: ٕ٘)
 .2ٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕٙ)
 .5ٙ/ٕ( انظر: البحر المحٌط: 2ٕ)
 .ٕٕٔ/ٔمعانً المرآن: ( انظر: 1ٕ)
(ولال ابن زٌد : "األٌام المعلومات عشر ذي الحجة وأٌام التشرٌك" ، وفٌه بعد، ألن ظاهر اآلٌة ٌدفعه. وجعل 5ٕ)

هللا الذكر فً األٌام المعدودات والمعلومات ٌدل على خبلؾ لوله ، فبل معنى لبلشتؽال به.)انظر: تفسٌر 
 (.ٖ/ٖالمرطبً: 

 .5ٙ/ٕط: ( انظر: البحر المحٌٖٓ)



، وعلٌه دل ظاهر اآلٌة الكرٌمة ، (ٔ)والمول األول هو المشهور، وعلٌه أكثر العلماء  
ٌِْه {، فدل على ثبلثة بعد  َر فَبل إِثَْم َعلَ ِه َوَمْن تَؤَخَّ ٌْ ٌِْن فَبل إِثَْم َعلَ َل فًِ ٌَْوَم حٌث لال : } فََمْن تَعَجَّ

 . وهللا أعلم.(ٕ)النحر
: "وال خبلؾ بٌن العلماء أن األٌام المعدودات فً هذه اآلٌة هً أٌام منى ، لال المرطبً  

وهً أٌام التشرٌك ، وأن هذه الثبلثة األسماء والعة علٌها ، وهً أٌام رمً الجمار ، وهً والعة 
 . (ٖ)على الثبلثة األٌام التً ٌتعجل الحاج منها فً ٌومٌن بعد ٌوم النحر ، فمؾ على ذلن"

 .(ٗ)رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لال : أٌام التشرٌك أٌام طُْعٍم وِذْكر " ولد روي أن  
 .(٘)وفً رواٌة أخرى: "" ال تصوموا هذه األٌام فإنها أٌام أكل وشرب وذكر هللا عز وجل " 
مال : وعن عمرو بن دٌنار : أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بَعث بشر بن سَُحٌم ، فنادى فً أٌام التشرٌك ، ف

 .(ٙ)إن هذه األٌام أٌام أكل وشرب وذكر هللا"
[، وفٌه ٖٕٓواختلؾ أهل اللؽة فً )األلؾ والبلم( فً لوله تعالى} َمْعُدوَداٍت{]البمرة:  

 وجهان:
 أحدهما: أن األلؾ والتاء فً }معدودات{ أللل العدد. لاله الكوفٌون.

وله تعالى : }َوهُْم فًِ اْلؽُُرفَاِت آِمنُوَن{ ]سبؤ والثانً:أنهما للملٌل والكثٌر، لاله البصرٌون، بدلٌل ل
 .(2)[ والؽرفات كثٌرة"2ٖ: 

ٌِْه{ ]البمرة :  لوله تعالى: ٌِْن فَبَل إِثَْم َعلَ َل فًِ ٌَْوَم من تعجل لبل  [، أي: "ٖٕٓ}فََمْن تَعَجَّ
 .(1)تمام األٌام الثبلثة، وأنهى حجه فبل إثم علٌه"

 .(5)أي من استعجل بالنفر من منى بعد تمام ٌومٌن فنفر فبل حرج علٌه" لال الصابونً:"
 .(ٓٔ)لال البؽوي: ٌعنً: "ال إثم على من تعجل فنفر فً الٌوم الثانً فً تعجٌله"  
ٌِْه{ ]البمرة :    َر فَبَل إِثَْم َعلَ [، أي: و"من تؤخر إلى الٌوم الثالث ٖٕٓلوله تعالى }َوَمْن تَؤَخَّ

 .(ٔٔ)لجمرات فبل إثم علٌه"فً منى لرمً ا
فبل  -وهو النفر الثانً  -لال الصابونً:" أي ومن تؤخر حتى رمى فً الٌوم الثالث   

 .(ٕٔ)حرج علٌه أٌضاً"

                                                             

(حكى اإلجماع على أن المراد باألٌام المعدودات أٌام التشرٌك جمع من أهل العلم كالجصاص فً أحكام ٔ)
، والرازي ٔ/ٖ، والمرطبً فً الجامع ألحكام المرآن: ٖٕٙ/ٔ، والماوردي فً النكت والعٌون: ٖٔٗ/ٔالمرآن: 

، 22ٔ/ٔ، وإلكٌا الهراس فً أحكام المرآن: ٓٔٔ/ٕ، وأبً حٌان فً البحر المحٌط: 1ٕٓ/٘فً مفاتٌح الؽٌب: 
 .ٕٙٗ-ٕٔٗوانظر: اإلجماع فً التفسٌر للخضٌري: 

 .ٔٙ٘/ٔ، وتفسٌر ابن كثٌر: ٙٔٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٕ)
 .ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٖ)
ان حلبً( عن عف 12ٖ:  ٕ) 5ٓٓ1عن هشٌم بهذا اإلسناد . ورواه أًٌضا :  2ٖٔٗ(رواه أحمد فً المسند : ٗ)

من طرٌك سعٌد بن منصور  1ٕٗ:  ٔعن أبً عوانة عن عمر بن أبً سلمة .ورواه الطحاوي فً معانً اآلثار 
من طرٌك دمحم بن عمرو عن  2ٔ5ٔعن هشٌم به . ولم ٌنفرد عمر بن أبً سلمة برواٌته . فرواه ابن ماجه : 

 شرط الشٌخٌن " . أبً سلمة عن أبً هرٌرة ولال البوصٌري فً زوابده : " إسناده صحٌح على
 وسٌؤتً عمب هذا من رواٌة سعٌد بن المسٌب عن أبً هرٌرة .

حلبً( عن روح ابن عبادة بهذا اإلسناد .  ٖ٘٘،  ٖٔ٘:  ٕ) 5ٖٓٓٔ،  2ٗٙٓٔ(رواه أحمد فً المسند : ٘)
 ونسباه للطبري فمط . 1ٕٗ:  ٔوكذلن رواه الطحاوي 

 2٘ٗ:  ٔعن هشٌم بهذا اإلسناد . وذكره ابن كثٌر  من طرٌك سعٌد بن منصور 1ٕٗ:  ٔ( رواه الطحاوي ٙ)
 منسوبا للطبري فمط . ٖٕ٘:  ٔولم ٌذكر تخرٌجه . وذكره السٌوطً 

 .ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 2)
 .11ٔ/ ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 . ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٓٔ)
 .11ٔ/ ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .ٙٔٔ/ٔصفوة التفاسٌر: ( ٕٔ)



َر فَبَل  ٌِْه َوَمْن تَؤَخَّ ٌِْن فَبَل إِثَْم َعلَ َل فًِ ٌَْوَم ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً تفسٌر لوله تعالى: }فََمْن تََعجَّ
 :(ٔ)[، على ألوالِٖٕٓه ِلَمِن اتَّمَى{ ]البمرة :إِثَْم َعلٌَْ 

أحدها: أن المعنى: فمن تعجل فً ٌَومٌن من أٌام التشرٌك فنفر فً الٌوم الثانً فبل إثم علٌه فً 
نَْفره وتعجله فً النفر ، ومن تؤخر عن النفر فً الٌوم الثانً من أٌام التشرٌك إلى الٌوم الثالث 

، (ٗ)، وعكرمة(ٖ)، والحسن(ٕ)فبل إثم علٌه فً تؤخره. وهذا لول عطاءحتى ٌنفر فً الٌوم الثالث 
 . (5)، وابن عمر(1)، وإبراهٌم(2)، ولتادة(ٙ)، والسدي(٘)ومجاهد

والثانً: أن معناه : فمن تعجل فً ٌومٌن فهو مؽفور له ال إثم علٌه ، ومن تؤخر كذلن. لاله 
، (٘ٔ)، ومعاوٌة بن لُرة(ٗٔ)، ومجاهد(ٖٔ)مسعود، وابن (ٕٔ)، وابن عباس(ٔٔ)، وابن عمر(ٓٔ)إبراهٌم
 .(ٙٔ)وؼٌرهم

، (1ٔ)، وإبراهٌم(2ٔ)الثالث:أن معناه. فبل إثم علٌه إن اتمى هللا فٌما بمً من عمره. لاله أبو العالٌة
 .(ٕٕ)، وابن عباس(ٕٔ)، وابن جرٌج(ٕٓ)، والسدي(5ٔ)وابن زٌد

} فبل إثم علٌه{ ، أي فبل حرج  الرابع: أن معنى ذلن : }فمن تعجل فً ٌومٌن{ من أٌام التشرٌك
علٌه فً تعجٌله النْفر ، إن هو اتمى لَتْل الصٌد حتى ٌنمضً الٌوم الثالث ، ومن تؤخر إلى الٌوم 

 .(ٕٗ)، وابن عباس(ٖٕ)الثالث فلم ٌنفر فبل حرج علٌه. لاله دمحم بن أبً صالح
 إثم علٌه {، أي مؽفوٌر الخامس: أن المعنى : }فمن تعجل فً ٌومٌن{ من أٌام التشرٌك فنفر } فبل

} ومن تؤخر{ فنفر فً الٌوم الثالث }فبل إثم علٌه{ ، أي مؽفور له إن اتمى على حجه أن  -له 
 . (ٕٙ)، وابن مسعود(ٕ٘)ٌصٌَب فٌه شٌبًا نهاه هللا عنه. وهذا معنى لول لتادة

                                                             

 وما بعدها. ٕ٘ٔ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔ1ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٔ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔ/ٗ(:ص5ٕٖٓ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕٖٖتفسٌر الطبري)( انظر: 2)
 .ٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕٖٙ(، و)5ٕٖ٘(، و)5ٕٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٕٙٔ/ٗ(:ص5ٕ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5)
 .1ٕٔ/ٗ(:ص5ٖ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٓٔ)
 .1ٕٔ/ٗ(:ص5ٖ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .5ٕٔ/ٗ(:ص5ٖٗٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .5ٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٔ)
 .5ٕٔ/ٗ(:ص5ٖٗٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗٔ)
 .5ٕٔ/ٗ(:ص5ٖٗٗ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
( وروي مثل ذلن علً بإسناد مرسل، وأبً ذر وسالم بن عبد هللا وأبً العالٌة والشعبً والضحان ومطرؾ ٙٔ)

الشخٌر وأبً مالن وحماد بن أبً سلٌمان والربٌع بن أنس والسدي.]انظر: تفسٌر ابن أبً 
 [. ٖٔٙ/ٕ(:ص151ٔحاتم)
 .ٕٕٓ/ٗ(:ص5ٖٗٙ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٕٕٓ/ٗ(:ص5ٗ2ٖ)( انظر: تفسٌر الطبري1ٔ)
 .ٕٕٓ/ٗ(:ص5ٗ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٕٕٓ/ٗ(:ص5ٖ٘ٓ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٕٕٔ-ٕٕٓ/ٗ(:ص5ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٕٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٕ)
 .ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖٖ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖٕ)
 .ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖ٘ٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٗ)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖ٘٘الطبري) ( انظر: تفسٌرٕ٘)
 .ٕٕٕ-ٕٕٔ/ٗ(:ص5ٖ٘٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٙ)



لٌوم والصواب: فً تفسٌر ذلن: "}فمن تعجل فً ٌومٌن{ من أٌام منى الثبلثة فنفر فً ا  
الثانً " فبل إثم علٌه " ، لحّطِ هللا ذنوبَه ، إن كان لد اتمى هللا فً حجه ، فاجتنب فٌه ما أمره هللا 
باجتنابه ، وفعل فٌه ما أمره هللا بفعله ، وأطاعه بؤدابه على ما كلفه من حدوده " ومن تؤخر " 

لنفر األول ، " فبل إثم علٌه " ، إلى الٌوم الثالث منهن فلم ٌنفر إلى النفر الثانً حتى نفر من ؼد ا
 لتكفٌر هللا له ما سلؾ من آثامه وإجرامه ، وإن كان اتمى هللا فً حجه بؤدابه بحدوده.

وهذا اإلختٌار لتظاهر األخبار عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال :" تابعوا بٌن الحج والعمرة ،   
ما ٌنفً الكٌُر الخَبَث أو : خبََث الحدٌد "فإّن متابعة ما بٌنهما تنفً الفمر والذنوَب ك

، وروي (ٔ)
ن فؤنت مثل ما ولدتن أمن" عن ابن عباس ، لال : لال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص : إذا لضٌَت حجَّ
(ٕ). 

ٌْه{ بوصل األلؾ تخفٌفا ، والعرب لد تستعمله، لال    ولرأ سالم بن عبدهللا }فَبل إِثَْم َعلَ
 :  (ٖ)الشاعر
 ٗ()ألاتل فالبسونً برلعا إن لم

[، أي:" لمن اتمى أن ٌصٌب فً حجه شٌبا نهاه ٖٕٓ}ِلَمِن اتَّمَى{ ]البمرة :  لوله تعالى:  
 .(٘)هللا عنه"
 .(ٙ)ٌمول: لتل الصٌد فى الحرم" لال الفراء:" 
لال الصابونً:" أي ما ذكر من األحكام لمن أراد أن ٌتمً هللا فٌؤتً بالحج على الوجه  
 .(2)األكمل"
لال البٌضاوي:" أي الذي ذكر من التخٌٌر، أو من األحكام لمن اتمى، ألنه الحاج على  

 .(1)الحمٌمة والمنتفع به، أو ألجله حتى ال ٌتضرر بترن ما ٌهمه منهما"
الظاهر أنها لٌد لؤلمرٌن جمٌعاً للتعجل والتؤخر، بحٌث ٌحمل  لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "

 .(5)عّز وجّل على التعجل أو التؤخر" اإلنسان تموى هللا

 .(ٓٔ)ولد روي عن النبً ملسو هيلع هللا ىلص أنه لال : "من حج فلم ٌرفث ولم ٌفسك"  
لال ابن مسعود : "إنما جعلت مؽفرة الذنوب لمن اتمى هللا تعالى فً حجه ، وفً رواٌة    

الكلبً عن ابن عباس معناه } ِلَمِن اتََّمى { الصٌد ال ٌحل له أن ٌمتل صٌدا حتى تخلو أٌام 

                                                             

كبلهما عن عاصم بن  -بإسنادٌن من طرٌك ابن عٌٌنة ومن طرٌك عبٌد هللا بن عمر  112ٕ(رواه ابن ماجه : ٔ)
المتن عبٌد هللا . ولال البوصٌري فً زوابده : " مدار اإلسنادٌن على عاصم ابن عبٌد هللا ، وهو ضعٌؾ . و

 صحٌح من حدٌث ابن مسعود رواه الترمذي والنسابً " ، ٌرٌد الحدٌثٌن السابمٌن .
 وزاد البن أبً شٌبة ، والبٌهمً . ٕٔٔ:  ٔوذكره السٌوطً 

( رواه الطبري عن إبراهٌم بن سعٌد ، لال : حدثنا سعد بن عبد الحمٌد ، لال : حدثنا ابن أبً الزناد ، عن ٕ)
 ح مولى التوأمة ، عن ابن عباس.موسى بن عمبة ، عن صال
لم أجده فً موضع آخر من المراجع من حدٌث ابن عباس . ومعناه ثابت فً  -وهذا الحدٌث . بهذا اإلسناد 

 - 2ٕٗ،  5ٕٓ - 2ٕٓ:  ٖومجمع الزوابد  ٖٔٔ - ٘ٓٔ:  ٕأحادٌث أخر صحاح . انظر الترؼٌب والترهٌب 
ٕ22. 
، وأورد معه فً ٕٔٔ/ٖ، وأبو علً الفارسً فً الحجة: ٗٔ/ٖ: ( لم أتعرؾ على لابله، وذكره المرطبًٖ)

 الجزء األخٌر من كتابه بٌتا آخر هو:
 وفتحات فً الٌدٌن أربعا.

 .ٕ٘/ ٘والبحر المحٌط  ٕٓٔ/ ٔ. وانظر المحتسب ٔ٘ٔ/ ٖولم ٌنسبه. ونمله ابن جنً عنه فً الخصابص 
 .ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٘)
 .ٖٕٔ/ٔ( معانً المرآن:ٙ)
 .ٙٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 2)
 .ٖٖٔ-ٕٖٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 1)
 .11ٔ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 5)
 .5ٕٕ/ٕ(:ص2ٓ5ٙ، وأحمد)51ٗ/ٕ(:صٖٓ٘ٔ( صحٌح مسلم)ٓٔ)



َ َواعْ  لَُموا أَنَُّكْم التشرٌك ، ولال أبو العالٌة ذهب إبمه أن اتمى فٌما بمً من عمره ] } َواتَّمُوا َّللاَّ
ٌِْه تُْحَشُروَن { تجمعون فً اآلخرة فٌجزٌكم بؤعمالكم[   .(ٔ)إِلَ

لال الزمخشري:" ونفى اإلثم عن المتعجل والمتؤخر ألجل الحاج المتمى: لببل ٌتخالج فً   
للبه شًء منهما فٌحسب أّن أحدهما ٌرهك صاحبه آثام فً اإللدام علٌه، ألّن ذا التموى حذر 

"متحّرز من  كل ما ٌرٌبه، وألنه هو الحاج على الحمٌمة عند َّللاَّ
(ٕ). 

 [، وجوها:ٖٕٓوذكر أهل التفسٌر فً لوله تعالى: }ِلَمِن اتَّمَى{ ]البمرة :   
 . (ٖ)أحدها: أن المعنى: لمن اتمى معاصً هللا. لاله ابن عباس

 .(ٗ)والثانً: إنما جعلت المؽفرة لمن اتمى على حجه. لاله ابن مسعود
 .(ٙ)، والربٌع بن أنس(٘)الث: المعنى: أن اتمى فٌما بمً.وهذا لول أبً العالٌةوالث

 فً رواٌة أبً صالح عنه. (2)والرابع: أن المعنى: لمن اتمى الصٌد وهو محرم.لاله ابن عباس
َ{ ]البمرة :    .(1)[، " أي: خافوا هللا تعالى"ٖٕٓلوله تعالى:}َواتَّمُوا َّللاَّ
 .(5)مجامع أموركم لٌعبؤ بكم" لال البٌضاوي:أي:" فً 

لال الطبري:أي:" واتموا هللا أٌها المإمنون فٌما فَرض علٌكما من فرابضه ، فخافوه فً  
تضٌٌعها والتفرٌط فٌها ، وفٌما نهاكم عنه فً حجكم ومناسككما أن ترتكبوه أو تؤتوه وفٌما كلفكم 

روا فً أدابه والمٌام به" فً إحرامكم لحجكم أن تمّصِ
(ٔٓ). 

اتخاذ ولاٌة من عذاب هللا عّز وجّل بفعل أوامره، واجتناب نواهٌه  و)تموى هللا(: هو " 
 .(ٔٔ)على علم وبصٌرة"

ٌِْه تُْحَشُروَن{ ]البمرة :   [، " أي:واعلموا أنكم مجموعون ٖٕٓلوله تعالى:}َواْعلَُموا أَنَّكُْم إِلَ
 .(ٕٔ)إلٌه للحساب فٌجازٌكم بؤعمالكم"

 .(ٖٔ)جزاء بعد اإِلحٌاء. وأصل الحشر الجمع وضم المتفرق"لال البٌضاوي:أي:" لل 
 .(ٗٔ)"{:"تنبٌه على أنه ال بد من اإلٌمان بهذا الحشر، واالستعداد لهَواْعلَُمواوفً لوله: }
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: مزٌة الذكر فً هذه األٌام المعدودات؛ لموله تعالى: } واذكروا هللا فً أٌام - ٔ

 ذكر هللا على سبٌل العموم فً كل الولت؛ لكن هذا على سبٌل الخصوص.معدودات {؛ ألن 
ومنها: أنه ٌجوز فً هذه األٌام الثبلثة التعجل، والتؤخر؛ لموله تعالى: } فمن تعجل فً ٌومٌن - ٕ

 فبل إثم علٌه ومن تؤخر فبل إثم علٌه {.
سان مخٌراً أن ٌبمى ومنها: سعة فضل هللا عّز وجّل، وتٌسٌره فً أحكامه، حٌث جعل اإلن- ٖ

 ثبلثة أٌام، أو ٌتعجل فً الٌومٌن.

                                                             

 (.5ٙ، أسباب النزول للواحدي ص ) 5ٕٕ/  ٗ(انظر : الطبري : ٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( الكشاؾ: ٕ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:ص5ٓٙٔحاتم) ( انظر: تفسٌر ابن أبًٖ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:ص5ٓ2ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:ص5ٓ1ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)٘)
 .ٖٖٙ/ٕ(:ص5ٓ1ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٖٖٙ/ٕ(:ص5ٓ5ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 . 2ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 1)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 5)
 .5ٕٕ-1ٕٕ/ٗالطبري: ( تفسٌر ٓٔ)
 .5ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔٔ)
 . 2ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٕٔ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: ٖٔ)
 .5ٖٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗٔ)



ومنها: أنّه ال بد أن ٌكون خروجه من منى لبل أن تؽرب الشمس؛ ألن } فً { للظرفٌة؛ - ٗ
والظرؾ ٌحٌط بالمظروؾ؛ فبل بد أن ٌكون التعجل فً خبلل الٌومٌن بعد الرمً الوالع بعد 

 الزوال.
ٌوم الحادي عشر؛ ألنه لو تعجل فً الٌوم الحادي عشر لكان ومنها: أنه ال ٌجوز التعجل فً ال- ٘

تعجل فً ٌوم ال فً ٌومٌن؛ فكثٌر من العامة ٌظنون أن المراد بالٌومٌن: ٌوم العٌد، والٌوم 
الحادي عشر؛ وهذا لٌس بصحٌح؛ ألن هللا تعالى لال: } واذكروا هللا فً أٌام معدودات {؛ وهً 

 تبتدئ من الحادي عشر. اأٌام التشرٌك؛ وأٌام التشرٌك إنم
ومنها: أن األعمال المخٌر فٌها إنما ٌنتفً اإلثم عنها إذا فعلها اإلنسان على سبٌل التموى هلل - ٙ

عّز وجّل دون التهاون بؤوامره؛ لموله تعالى: } لمن اتمى {؛ فمن فعل ما ٌخٌر فٌه على سبٌل 
وأما من فعلها على سبٌل التهاون، وعدم التموى هلل عّز وجّل واألخذ بتٌسٌره فهذا ال إثم علٌه؛ 
 المباالة فإن علٌه اإلثم بترن التموى، وتهاونه بؤوامر هللا.

 تنبٌه:
ال ٌستفاد من اآلٌة جواز التؤخر إلى الٌوم الرابع عشر، والخامس عشر مع أن هللا تعالى أطلك: } 

ٌكون المعنى؛ من تؤخر ... ومن تؤخر {؛ ألن أصل الذكر فً أٌام معدودات؛ وهً ثبلثة أٌام؛ ف
 فً هذه األٌام المعدودات؛ وهً األٌام الثبلثة.

 ومنها: وجوب التموى؛ لموله تعالى: } واتموا هللا {.- 2
 ومنها: إثبات البعث؛ لموله تعالى: } واعلموا أنكم إلٌه تحشرون {.- 1
إلٌه تحشرون {؛ ألن  ومنها: لرن المواعظ بالتخوٌؾ؛ لموله تعالى: } واتموا هللا واعلموا أنكم- 5

اإلنسان إذا علم أنه سٌحشر إلى هللا عّز وجّل، وأنه سٌجازٌه فإنه سوؾ ٌتمً هللا، وٌموم بما 
أوجب هللا، وٌترن ما نهى هللا عنه؛ وبهذا عرفنا الحكمة من كون هللا عّز وجّل ٌمرن اإلٌمان 

ن التً ٌإمن بها؛ وذلن؛ ألن بالٌوم اآلخر فً كثٌر من اآلٌات باإلٌمان باهلل دون بمٌة األركا
 اإلٌمان بالٌوم اآلخر ٌستلزم العمل لذلن الٌوم؛ وهو المٌام بطاعة هللا ورسوله.

ال خبلؾ أن المخاطب بهذا الذكر هو الحاج ، خوطب بالتكبٌر عند رمً الجمار ، وعلى ما  -ٓٔ
، وهل ٌدخل ؼٌر  رزق من بهٌمة األنعام فً األٌام المعلومات وعند أدبار الصلوات دون تلبٌة

الحاج فً هذا أم ال ؟ فالذي علٌه فمهاء األمصار والمشاهٌر من الصحابة والتابعٌن على أن 
كان  -فكبر عند انمضاء كل صبلة  -وخصوصا فً أولات الصلوات  -المراد بالتكبٌر كل أحد 

 عنهم. تكبٌرا ظاهرا فً هذه األٌام ، التداء بالسلؾ رضً هللا -المصلً وحده أو فً جماعة 
وفً المختصر : وال ٌكبر النساء دبر الصلوات ، واألول أشهر ، ألنه ٌلزمها حكم اإلحرام 

 .(ٔ)كالرجل ، لاله فً المدونة
واختلؾ العلماء فً طرفً مدة التكبٌر ، فمال عمر بن الخطاب وعلً بن أبً طالب وابن  -ٔٔ

ٌام التشرٌك". ولال ابن مسعود عباس : "ٌكبر من صبلة الصبح ٌوم عرفة إلى العصر من آخر أ
وأبو حنٌفة : ٌكبر من ؼداة عرفة إلى صبلة العصر من ٌوم النحر. وخالفه صاحباه فماال بالمول 
األول ، لول عمر وعلً وابن عباس رضً هللا عنهم ، فاتفموا فً االبتداء دون االنتهاء. ولال 

آخر أٌام التشرٌك ، وبه لال مالن : ٌكبر من صبلة الظهر ٌوم النحر إلى صبلة الصبح من 
الشافعً ، وهو لول ابن عمر وابن عباس أٌضا. ولال زٌد بن ثابت : "ٌكبر من ظهر ٌوم النحر 
إلى آخر أٌام التشرٌك". لال ابن العربً : فؤما من لال : ٌكبر ٌوم عرفة وٌمطع العصر من ٌوم 

ٍم َمْعُدوَداٍت{ وأٌامها ثبلثة ، ولد لال النحر فمد خرج عن الظاهر ، ألن هللا تعالى لال : }فًِ أٌََّا
هإالء : ٌكبر فً ٌومٌن ، فتركوا الظاهر لؽٌر دلٌل. وأما من لال ٌوم عرفة وأٌام التشرٌك ، 

[ ، فذكر " عرفات" داخل فً ذكر 51ٔفمال : إنه لال : }فَإِذَا أَفَْضتُْم ِمْن َعَرفَاٍت{ ]البمرة : 
ٌكبر من المؽرب ٌوم عرفة ، ألن ولت اإلفاضة حٌنبذ ،  األٌام ، هذا كان ٌصح لو كان لال :

 فؤما لبل فبل ٌمتضٌه ظاهر اللفظ ، وٌلزمه أن ٌكون من ٌوم التروٌة عند الحلول بمنى.

                                                             

 .ٖ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)



واختلفوا فً لفظ التكبٌر ، فمشهور مذهب مالن أنه ٌكبر إثر كل صبلة ثبلث تكبٌرات ،   
: ٌمال بعد التكبٌرات الثبلث : ال إله إال هللا ، رواه زٌاد بن زٌاد عن مالن. وفً المذهب رواٌة 

وهللا أكبر وهلل الحمد. وفً المختصر عن مالن : هللا أكبر هللا أكبر ، ال إله إال هللا ، وهللا أكبر ، 
 .(ٔ)هللا أكبر وهلل الحمد

أما فً مسؤلة ولت األضاحً فالراجح فً ذلن مذهب الشافعً ، رحمه هللا ، وهو أن ولت  -ٕٔ
ضحٌة من ٌوم النحر إلى آخر أٌام التشرٌك. وٌتعلك به أًٌضا الذكر المإلت خلؾ الصلوات ، األ

( للعلماء ، وأشهرها الذي علٌه العمل أنَّه من 2والمطلك فً سابر األحوال. وفً ولته ألوال )
صبلة الصبح ٌوم عرفة إلى صبلة العصر من آخر أٌام التشرٌك ، وهو آخر النَّْفر اآلِخر. ولد 

وهللا أعلم. ولد ثبت أن عمر بن  (ٕ)جاء فٌه حدٌث رواه الدارلطنً ، ولكن ال ٌصح مرفوعا
الخطاب ، رضً هللا عنه ، كان ٌكبر فً لبته ، فٌكبر أهل السوق بتكبٌره ، حتى ترتج منى 

 .(ٖ)تكبًٌرا
 المرآن

ْنٌَا  َ َعلَى َما ِفً لَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم }َوِمَن الن اِس َمْن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ فًِ اْلَحٌَاِة الدُّ َوٌُْشِهُد ّللا 
 [ٕٗٓ({ ]البمرة : ٕٗٓ)

 التفسٌر:
كبلمه الفصٌح الذي ٌرٌد به حظًّا من حظوظ  -أٌها الرسول-وبعض الناس من المنافمٌن ٌعجبن 

ً هذا ؼاٌة الجرأة الدنٌا ال اآلخرة، وٌحلؾ مستشهًدا باهلل على ما فً للبه من محبة اإلسبلم، وف
 على هللا، وهو شدٌد العداوة والخصومة لئلسبلم والمسلمٌن.

فً لوله }فَِمَن النَّاِس َمْن  -لال المرطبً: " لما ذكر الذٌن لصرت همتهم على الدنٌا   
ْنٌَا{ ]البمرة :  نافمٌن والمإمنٌن الذٌن سؤلوا خٌر الدارٌن ذكر الم -[ ٌَٕٓٓمُوُل َربَّنَا آتَِنا فًِ الدُّ

 .(ٗ)ألنهم أظهروا اإلٌمان وأسروا الكفر"
فٌما سبك من اآلٌات لسم الناس فً الحج إلى لسمٌن؛ منهم من ٌمول: }ربنا آتنا فً الدنٌا   

[ ؛ ومنهم من ٌمول: }ربنا آتنا فً الدنٌا حسنة وفً ٕٓٓوما له فً اآلخرة من خبلق{ ]البمرة: 
م نصٌب مما كسبوا؛ هنا لسم الناس أٌضاً إلى لسمٌن: [ ؛ وهإالء لهٕٔٓاآلخرة حسنة{ ]البمرة: 

ٌَا  ْن إلى مإمن؛ وإلى منافك؛ فمال تعالى فً المنافك: }َوِمَن النَّاِس َمْن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ فًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه َوهَُو أَلَدُّ اْلِخَصاِم )  [.ٕٗٓ({ ]البمرة : َٕٗٓوٌُْشِهُد َّللاَّ

 :(٘)لد اختلؾ أهل التفسٌر فٌمن نزلت فٌه هذه اآلٌةو  

وألبل إلى  -وهو حلٌٌؾ لبنً ُزهره  -أحدها: لال السدي : "نزلت فً األخنس بن شرٌك الثمفً 
ًّ ملسو هيلع هللا ىلص ذلن منه ، ولال : إنما جبت أرٌد  ًّ ملسو هيلع هللا ىلص بالمدٌنة ، فؤظهر له اإلسبلم ، فؤعجَب النب النب

سبلم ، وهللا ٌعلم أنًّ صادق! وذلن لوله : " وٌشهد هللا على ما فً للبه " ثم خرج من عند اإل
النبً ملسو هيلع هللا ىلص فمرَّ بزرع لموم من المسلمٌن ُوُحمر ، فؤحرق الزرع ، وعمر الُحُمُر ، فؤنزل هللا عز 

ل { . وأما } ألد الخصام { وجل : } وإذا تولى سعَى فً األرض لٌُفسد فٌها وٌُهلن الحْرَث والنس
ٌل ِلكُّلِ هَُمَزٍة لَُمَزٍة { ]الهمزة :  ٌْ [ ونزلت فٌه : } َوال تُِطْع ُكلَّ ٔفؤعوُج الخصام ، وفٌه نزلت : }َو

 .(ٙ)["ٖٔ - َٓٔحبلٍؾ َمِهٌٍن { إلى} عُتُّلٍ بَْعَد ذَِلَن َزنٌٍِم { ]الملم : 
تكلموا فً السرٌة التً أصٌبت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والثانً: أنها نزلت فً لوم من أهل النفاق 

جٌع.  بالرَّ

                                                             

 .ٗ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٔ)
 ( من طرق عن جابر رضً هللا عنه.ٓ٘،  5ٗ/ٕ(سنن الدارلطنً )ٕ)
 .ٕٙ٘-ٔٙ٘/ٔتفسٌر ابن كثٌر:  ( انظر:ٖ)
 .ٗٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً: ٗ)
 .٘ٙ، وأسباب النزول: ٖٖٕ-ٕٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٕٓ-5ٕٕ/ٗ(:ص 5ٖٙٔ( تفسٌر الطبري)ٙ)



ٌْب بالرجٌع بٌن مكة والمدٌنة ، فمال   لال ابن عباس:"لما أصٌبت هذه السرٌة أصحاب ُخبَ
رجال من المنافمٌن : ٌا وٌح هإالء الممتولٌن الذٌن هلكوا هكذا! ال هم لعدوا فً بٌوتهم ، وال هم 

صاحبهم! فؤنزل هللا عز وجّل فً ذلن من لول المنافمٌن ، وما أصاب أولبن النفر فً  أدَّْوا رسالة
الشهادة والخٌر من هللا : " ومن الناس من ٌعجبن لوله فً الحٌاة الدنٌا " أي : ما ٌُظهر بلسانه 

ل " وهو ألد الخصام " أي : ذو جدا  -من اإلسبلم " وٌشهد هللا على ما فً للبه " أي من النفاق 
أي : خرج من عندن " سعَى فً األرض لٌفسد فٌها وٌهلن  -إذا كلمن وراجعن " وإذا تولى " 

أي : ال ٌحّب عمله وال ٌرضاه " وإذا لٌل له اتك هللا  -الَحرَث والنسل وهللا ال ٌحب الفساد " 
 " أخذته العزة باإلثم فحْسبُه جهنم ولببس المهاد ومن الناس من ٌشري نفسه ابتؽاء مرضاة هللا

ٌعنً هذه  -الذٌن شروا أنفسهم هلل بالجهاد فً سبٌل هللا والمٌام بحمه ، حتى هلكوا على ذلن 
 .(ٔ)السّرٌة"

والثالث: أنه عنى بذلن جمٌَع المنافمٌن ، وعنى بموله : } ومن الناس من ٌُعجبن لوله فً الحٌاة 
 .الدنٌا وٌُشهد هللا على ما فً للبه {، اختبلَؾ سرٌرته وعبلنٌته

لال أبو معشر نجٌح :" سمعت سعًٌدا الممبري ٌذاكر دمحم بن كعب ، فمال سعٌد : إّن فً  
بِر ، لبسوا للناس  بعض الكتب أن هلل عباًدا ألسنتهم أحلى من العسل ، وللوبهم أمرُّ من الصَّ

ًّ ٌجترءو ون الدنٌا بالدٌن ، لال هللا تبارن وتعالى : أعل ن ، وبً مسوَن الضؤن من اللٌن ،  ٌجترُّ
ون!! وعزتً ألبعثّن علٌهم فتنة تترن الحلٌَم منهم حٌران !! فمال دمحم بن كعب : هذا فً  ٌؽترُّ
كتاب هللا جل ثناإه. فمال سعٌد : وأٌن هو من كتاب هللا ؟ لال : لول هللا عز وجل : " ومَن الناس 

خصام وإذا تولى سعى فً من ٌعجبن لوله فً الحٌاة الدنٌا وٌشهد هللا على ما فً للبه وهو ألد ال
األرض لٌفسد فٌها وٌهلن الحرَث والنسل وهللا ال ٌحَب الفساد " فمال سعٌد : لد عرفَت فٌمن 

. وروي (ٕ)أنزلت هذه اآلٌة ! فمال دمحم بن كعب : إن اآلٌة تنزل فً الرجل ، ثم تكون عامة بعدُ 

 ل ذلن.، مث(2)، وعطاء(ٙ)، والربٌع(٘)، ومجاهد(ٗ)، ولتادة(ٖ)عن نَْوؾ
[، " أي ومن الناس فرٌك ٕٗٓ}َوِمَن النَّاِس َمْن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ{ ]البمرة :  لوله تعالى: 

 .(1)ٌعجبن لوله"
لال الصابونً:" أي: ومن الناس فرٌك ٌرولن كبلمه ٌا دمحم وٌثٌر إِعجابَن بخبلبة لسانه  
 .(5)ولوة بٌانه"
حبلوة حدٌثه وفصاحته فً أمر الحٌاة لال الماسمً:"أي بعض الناس" ٌعظم فً نفسن  

 .(ٓٔ)الدنٌا التً هً مبلػ علمه"
لال صاحب الكشاؾ: " أى ٌرولن وٌعظم فً للبن. ومنه : الشًء العجٌب الذي ٌعظم  
 .(ٔٔ)فً النفس
لال الراؼب" التعجب حٌرة تعرض لئلنسان عن جهل سبب الشًء ولٌس هو شً ماله  

إلى من ٌعرؾ السبب وإلى من ال ٌعرفه ، ولهذا لال  فً ذاته حالة ، بل هو بحسب اإلضافات

                                                             

 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٗ(:ص 5ٕٖٙ( تفسٌر الطبري)ٔ)
 .ٕٖٕ/ٗ(:ص 5ٖٙٗ( تفسٌر الطبري)ٕ)
 .ٕٖٕ/ٗ(:ص5ٖٙ٘( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٕٖٕ/ٗ(:ص5ٖٙٙتفسٌر الطبري) ( انظر:ٗ)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٗ(:ص5ٙ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٖٕ/ٗ(:ص5ٙ1ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٖٕ/ٗ(:ص5ٙ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 1)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: 5)
 .2ٓ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٓٔ)
 .ٕٓ٘/ٔ( تفسٌر الكشاؾ: ٔٔ)



لوم كل شًء عجب ، ولال لوم : ال شًء عجب ، وحمٌمة أعجبنً كذا ، أي ظهر لً ظهوراً لم 
 .(ٔ)أعرؾ سببه"
 .(ٕ)لال السعدي: " أي: إذا تكلم راق كبلمه للسامع، وإذا نطك، ظننته ٌتكلم بكبلم نافع" 
 :(ٖ)[، ٌحتمل وجهٌنٕٗٓ{]البمرة:ِجبُنَ ٌُعْ  والخطاب فً لوله تعالى:} 

 .-صلى هللا علٌم وسلم-أحدهما:أنه خطاب للرسول 
 والثانً: أنه لكل من ٌتؤتى خطابه.

 .(ٗ)لال ابن عثٌمٌن:" واألولى الثانً" 
ْنٌَا{]البمرة: لوله تعالى:} ٌَاةِ الدُّ  .(٘)[، " أي فً هذه الحٌاة فمط"ٕٗٓفًِ اْلَح
آلخرة فالحاكم فٌها عبلم الؽٌوب الذي ٌّطلع على الملوب لال الصابونً:" أما ا 
 .(ٙ)والسرابر"
لال المراؼً:" وأنت فً هذه الحٌاة الدنٌا ، ألنن تؤخذ بالظواهر ، وهو منافك ٌظهر  

ؼٌر ما ٌضمر وٌمول ما ال ٌفعل ، فهو ٌعتمد على خبلبة اللسان ، فى ؼش المعاشرٌن واأللران 
، نصٌر للحك خاذل للباطل ، متّك ّلِّل فً السر والعلن ، مجتنب ، وٌوهم أنه صادق اإلٌمان 

 .(2)للفواحش ما ظهر منها وما بطن"
ْنٌَا{]البمرة:  ٌَاٍة الدُّ  :(1)[، لوالنٕٗٓوفً لوله تعالى: }َوِمَن النَّاِس َمن ٌُْعِجبَُن لَْولُهُ فًِ اْلَح

 أحدهما : ٌعنً من الجمٌل والخٌر .
 ، والرؼبة فً دٌنه .-ملسو هيلع هللا ىلص -والثانً : من حب رسول هللا

ْنٌَا{]البمرة: }وذكر ابن عثٌمٌن فً لوله تعالى:  [، وجهٌن من ٕٗٓفًِ اْلَحٌَاةِ الدُّ
 :(5)التفسٌر

أحدهما: أنه متعلك بمحذوؾ حاالً من }لوله{ ؛ والتمدٌر: لوله حال كونه فٌما ٌتعلك بالدنٌا؛ ألنه 

 ال ٌتكلم فً أمور الدٌن.
ثانً: أن المعنى: المول الذي ٌعجب حتى فً الدٌن؛ لكن ال ٌنتفع به فً اآلخرة؛ إنما ٌنتفع به وال

 فً الدنٌا فمط.
َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه {]البمرة:  [، " أي وٌحلؾ باّلِّل أن ما فً ٕٗٓلوله تعالى:} َوٌُْشِهُد َّللاَّ

 .(ٓٔ)للبه موافك لما ٌمول وٌدعً"

 .(ٔٔ)لن اإِلٌمان وٌبارز هللا بما فً للبه من الكفر والنفاق"لال الصابونً:" أي ٌظهر  
لال الطبرانً: أي:" ٌمول هذا المنافك: هللاُ شهٌٌد على ما فً للبً كما هو على لساِنً  

 .(ٕٔ)من اإلٌماِن"
 .(ٖٔ)لال البؽوي:  "ٌعنً لول المنافك : وهللا إنً بن مإمن ولن محب" 

                                                             

 .2ٕٗ/ٔالراؼب األصفهانً: ( تفسٌر ٔ)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٕ)
 .ٕٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٖ)
 .ٕٗٗ/ٕ(تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٗ)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .5ٔٔ/ٔ(صفوة التفاسٌر: ٙ)
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: 2)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن:5)
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٔٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً: ٕٔ)
 .ٖٕ٘/ٔ( تفسٌر البؽوي: ٖٔ)



على اإلٌمان بن والمحبة لن ، وأن الذي فً للبه موافك لال الماسمً: " أي : ٌحلؾ باهلل  
للسانه لببل ٌتفرس فٌه الكفر والعداوة ، أو معناه : ٌظهر لن اإلسبلم وٌبارز هللا بما فً للبه من 

ِ {  -الكفر والنفاق  على نحو ما وصؾ به أهل النفاق حٌث لالوا : } نَْشَهُد إِنََّن َلَرسُوُل َّللاَّ
ِ { ] النساء :  ٔ] المنافمون :  [ وكموله تعالى : } ٌَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َوال ٌَْستَْخفُوَن ِمَن َّللاَّ

ٔٓ1 "](ٔ). 
 :(ٕ)[، ثبلثة تؤوٌبلت ٕٗٓوفً لوله تعالى:}َوٌُْشِهُد هللَا َعلَى َما فًِ لَْلبِِه{]البمرة: 

ًّ فٌه، وضمٌره بخبلفه .  أحدها : أن ٌمول : اللهم اشهد عل
. وٌسنده لراءة ابن (ٖ): معناه : وفً للبه ما ٌشهد هللا أنه بخبلفه. وهذا لول ابن عباسوالثانً 

َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه{. ٌْصن:} َوٌُْشِهُد َّللاَّ  ُمَح
والثالث : معناه : وٌستشهد هللا على صحة ما فً للبه ، وٌعلم أنه بخبلفه . وهً فً لراءة ابن 

ى َما فًِ لَْلبِِه{. وهذا معنى لول السديمسعود}َوٌَْستَْشِهُد هللاَ َعلَ 
 .(ٙ)، ومجاهد(٘)، وابن زٌد(ٗ)

َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه{]البمرة:وذكر ابن عثٌمٌن فً لوله تعالى: }  : (2)؛ وجهٌن[َٕٗٓوٌُْشِهُد َّللاَّ
النفاق؛ ٌعلم ما فً للبه من هذا  -تبارن وتعالى  -األول: أن المعنى استمراره فً النفاق؛ ألن هللا 
 فاستمراره علٌه إشهاد هلل تعالى على ما فً للبه.

والمول الثانً: أن المعنى: أن ٌُمسم، وٌحلؾ باهلل أنه مإمن مصدق، وأن الذي فً للبه هو هذا؛ 
فٌشهد هللا على ما فً للبه من محبة اإلٌمان، والتمسن به وهو كاذب فً ذلن؛ وٌدل لذلن لوله 

لالوا نشهد إنن لرسول هللا وهللا ٌعلم إنن لرسوله وهللا ٌشهد إن تعالى: }إذا جاءن المنافمون 
 [ ، أي لكاذبون فً دعواهم أنهم ٌشهدون بذلن.ٔالمنافمٌن لكاذبون{ ]المنافمون: 

لال الشٌخ ابن عثٌمٌن: "وعندي أن المعنٌٌن ال ٌتنافٌان؛ كبلهما حك؛ فهو منطٍو على الكفر 
شهد هللا على أنه مإمن؛ أما حمٌمته لال هللا تعالى فٌه: } وهو والنفاق؛ وهو أٌضاً ٌُعلم الناس، وٌُ 

ألد الخصام { ٌعنً: أعوجهم، وأكذبهم؛ و} الخصام { ٌحتمل أن ٌكون مصدراً؛ وٌحتمل أن 
ٌكون جمعاً؛ إن كان مصدراً ففعله: خاصم ٌخاصم، مثل: جادل ٌجادل؛ ولاتل ٌماتل؛ وعلى هذا: 

أي وخصامه  -ظٌة؛ ألنها صفة مشبهة مضافة إلى موصوفها } ألد الخصام { تكون اإلضافة لف
ً فمفرده: َخِصم؛ فٌكون المعنى أنه ألد الخصوم  أي أعوجهم،  -ألد الخصام؛ وإن كان جمعا

ً من باب إضافة الصفة إلى موصوفها؛ ألنَّ المعنى؛ وهو من  وأشدهم كذباً؛ وٌكون أٌضا
جل صار ألد الخصام؛ ألن لوله جٌد، وبٌِّن الخصوم األشداء األلوٌاء فً خصومتهم؛ وهذا الر

 .(1)ٌعجبن لوله، فتجده العتماده على فصاحته، وبٌانه ألد الخصام"

 :(5)[،  فٌه لراءتٌنٕٗٓولوله تعالى:} َوٌُْشِهُد َّللّاَ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه{]البمرة: 
 ً لَْلبِِه{. لرأ بها ابن محٌصن.إحداهما:} وٌَْشَهُد هللاُ{، بفتح الٌاء ، وضم الجبللة } َعلَى َما فِ 

والمعنى:"وهللا ٌشهد على الذي فً للبه من النفاق ، وأنه مضمٌر فً للبه ؼٌر الذي ٌُبدٌه  
 .(ٓٔ)بلسانه وعلى كذبه فً للبه"

َ َعلَى َما فًِ لَْلبِِه{، بضم )الٌاء( ، ونصب الجبللة، وهً لراءة الجمهور.  والثانٌة: } َوٌُْشِهُد َّللاَّ

                                                             

 .2ٔ/ٕ( تفسٌر الماسمً: ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٗ(:ص5ٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)ٖ)
 .ٖٕٗ/ٗ(:ص52ٖٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٗ)
 .ٖٖٕ/ٗ(:ص52ٖٓالطبري)( انظر: تفسٌر ٘)
 .ٖٕٗ/ٗ(:ص52ٕٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: 2)
 .ٖٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن: 1)
 . ٖٙ٘/ٔ( انظر: تفسٌر ابن كثٌر: 5)
 .ٖٕٗ/ٗ( تفسٌر الطبري:ٓٔ)



عنى: أنه "ٌستشهُد هللا على ما فً للبه ، أن لوله موافٌك اعتماَده ، وأنه مإمن باهلل والم  
 . (ٔ)ورسوله وهو كاذب"

والراجح من المراءة:}وٌشهد هللا على ما فً للبه{، بمعنى "ٌستشهد هللا على ما فً للبه  
 . وهللا أعلم.(ٕ)، إلجماع الحجة من المرأةِ علٌه"

 . (ٖ)[، أي: وهو "شدٌد الخصومة"ٕٗٓأَلَدُّ اْلِخَصاِم {]البمرة: ولوله تعالى: } َوهُوَ  
 .(ٗ)لال الطبرانً: أي:" َجِدٌل بالباطل" 
لال الصابونً:" أي شدٌد الصخومة ٌجادل بالباطل وٌتظاهر بالدٌن والصبلح بكبلمه  
 .(٘)المعسول"
ٌظهر من المٌل لال المراؼً:" أي وهو لوى فً الجدل ال ٌعجزه أن ٌؽّش الناس بما  

 .(ٙ)إلٌهم والسعى فً إصبلح شبونهم"

لال السعدي: " إذا خاصمته، وجدت فٌه من اللدد والصعوبة والتعصب، وما ٌترتب  
على ذلن، ما هو من ممابح الصفات، لٌس كؤخبلق المإمنٌن، الذٌن جعلوا السهولة مركبهم، 

 .(2)واالنمٌاد للحك وظٌفتهم، والسماحة سجٌتهم"
من الرجال : الشدٌد الخصومة، لال تعالى: لال هللا تعالى: }َوتُْنِذَر بِِه لَْوماً  و)األلد( 
 .(1) [52لُدًّا{]مرٌم:

 .(5)لال الثعلبً:"ٌمال: رجل الّد وامرأة لّداء ورجال ونساء لّد"  

،  فؤما إذا  (ٓٔ)لال الطبري:" ٌمال: لد لََدْدَت ٌا هذا ، ولم تكن ألدَّ ، فؤنت تلُدُّ لََدًدا ولََدادةً  
 :  (ٔٔ)ؼلب من خاصمه ، فإنما ٌمال فٌه : " لَدْدت ٌا فبلُن فبلنًا فؤنت تَلُدُّه لَدًّا ، ومنه لول الشاعر

 " ي بِِهُم من تُْرِدي          تَلُدُّ أْلَراَن الُخُصوِم اللُّّدِ ثُمَّ أَُرّدِ
(ٕٔ) 
ٌَْدٌن، وهما صفحتا (ٖٔ)لال الحافظ ابن حجر: " األلد: الشدٌد اللََّدد، أي: الجدال ، مشتك من اللَُد

 .(٘ٔ) ، والمعنى أنه من أي جانب أخذ فً الخصومة لَِوَي"(ٗٔ)العنك

                                                             

 .ٖٖٕ/ٗ( تفسٌر الطبري:ٔ)
 .ٖٖ٘/ٗ( تفسٌرالطبري: ٕ)
 .ٖٕ٘/ٔ(تفسٌر البؽوي: ٖ)
 .٘ٗٔ/ٔتفسٌر الطبرانً: ( ٗ)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر: ٘)
 .ٓٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر السعدي: 2)
/ 2، ولسان العرب: ٕٕٔ/ ٕ، وتفسٌر الثعلبً:ٖٕٔ/ ٔ، ومعانً المرآن للفراءٖٕ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: 1)

 .ٕٖٗ٘/ ٗ، وتهذٌب اللؽة: ٕٓٓٗ
 ٕٕٔ/ ٕ(الثعلبً:5)
فً حاشٌة "تفسٌر الطبري" عن لدادة: مصدر لم أجده فً كتب اللؽة التً بٌن ٌدي.]تفسٌر (لال شاكر ٓٔ)

[. للت: والصحٌح:"لداد". لال الثعلبً:" ٌمال منه لددت ٌا هذا وأنت تلد لّدا ولداد".]تفسٌر ٖٕ٘/ٗالطبري:
 [.ٕٕٔ/ٕالثعلبً:

ألران " . والبٌتان جمٌعا فً معانً المرآن  (لم أعرؾ لابله . والبٌت الثانً فً اللسان )لدد( رواٌته " ألدٔٔ)
 بتمدٌم البٌت الثانً على األول ، ورواٌته : " اللُّّد ألران الرجال اللُّّدِ "  ٖٕٔ:  ٔ

وكؤنه تصحٌؾ وخطؤ وصوابه " ألد " كما فً اللسان . وكان فً الطبري " ثم أردى وبهم . . " بزٌادة واو ، 
 ن .والصواب ما فً معانً المرآ

 .ٖٕ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري/ٕٔ)
 . 1ٖٕ/٘، تاج العروس للزبٌدي: ٕٓٓٗ/٘( انظر: لسان العرب البن منظور: ٖٔ)
، وهنان لوالن آخران 5ٗٗ، والراؼب فً المفردات: 22ٕ/ٔ( هذا لول الزجاج فً معانً المرآن وإعرابه: ٗٔ)

ٌَْدي الوادي، وهما جانباه سمٌا بذلن-هما: أ أنه مشتك من لَدَّه إذا حبسه؛ فكؤنه -العوجاجهما. ب أنه مشتك من لَُد
 . ٘ٓ٘/ٔ، الدر المصون للسمٌن: 1ٓٔ/ٌٕحبس خصمه عن مفاوضته. انظر: البحر المحٌط ألبً حٌان: 

 .1ٕٔ/٘( الفتح: ٘ٔ)



 وفً )الخصام( لوالن :
 .(ٖ)، واختٌار الطبري(ٕ)، وأبو عبٌدة(ٔ)أحدهما : أنه مصدر ، وهو لول الخلٌل

 . (ٗ)والثانً : أنه جمع )َخْصٍم( ، وهو لول الزجاج
 : (٘)[، أربعة أوجهٕٗٓعالى}أَلَدُّ اْلِخَصاِم{]البمرة:وفً تفسٌر لوله ت

 .(2)، ولتادة(ٙ)أحدها : أنه ذو جدال إذا كلمن وراجعن، وهو لول ابن عباس 
ها ، وهذا لول مجاهد والثانً : ٌعنً أنه ؼٌر مستمٌم الخصومة ، لكنه معَوجُّ
 .(5)، والسدي(1)

المعنى ، ألن االعوجاَج فً الخصومة من لال الطبري:" وكبل هذٌن المولٌن متمارُب   
 .(ٓٔ)الجدال واللدد"

 . (ٔٔ)والثالث : ٌعنً أنه كاذب فً لوله. وهذا لول الحسن البصري
 . (ٕٔ)والرابع : أنه شدٌد المسوة فً معصٌة هللا ، وهو لول لتادة

َجاِل إِلَى هللِا لال :"أَْبؽَ -ملسو هيلع هللا ىلص -ولد روى ابن أبً ملٌكة ، عن عابشة ، أن النبً    ُض الّرِ
 .(ٖٔ)تَعَالَى األَلَدُّ الَخَصُم"

 : (ٗٔ)وفٌمن لصد بهذه اآلٌة وما بعدها لوالن  
، (1ٔ)، والربٌع(2ٔ)، ومجاهد(ٙٔ)، ولتادة(٘ٔ)أحدهما : أنه صفة للمنافك ، وهذا لول ابن عباس

 .(ٕٓ)، والحسن(5ٔ)وعطاء
 . (ٕٔ)السديوالثانً : أنها نزلت فً األخنس بن شرٌك ، وهو لول 

 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أنه ال ٌنبؽً لئلنسان أن ٌؽتر بظواهر األحوال؛ لموله تعالى: } ومن الناس  -ٔ

والعٌاذ باهلل؛  -من ٌعجبن لوله {؛ وكذلن من الناس من ٌعجبن فعله؛ ولكنه منطٍو على الكفر 
الظاهر؛ ألن ما فً الملوب ال ولكن ال شن أنه بالنسبة إلٌنا لٌس لنا أن نحكم إال بما ٌمتضٌه 

 نعلمه؛ وال ٌمكن أن نحاسب الناس على ما فً الملوب؛ وإنما نحاسبهم على حسب الظاهر.
 -ومنها: أن هذا الصنؾ من الناس ٌُشهد هللا على ما فً للبه إما مما أظهره؛ وإما مما أبطنه  -ٕ

 حسب ما سبك.

                                                             

 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ، والنكت والعٌون:ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .2ٖٕ/ٗلطبري:( انظر: تفسٌر اٖ)
 .22ٕ/ٔ( انظر: معانً المرآن: ٗ)
 .ٕ٘ٙ/ٔوما بعدها، والنكت والعٌون: ٖٕ٘/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٘)
 .ٖٕ٘/ٗ(:ص52ٖٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٙ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٗ(:ص52ٖ٘(، و)52ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٕٙ/ٗ(:ص522ٖ(، و)52ٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)1)
 .ٖٕٙ/ٗ(:ص521ٖالطبري)( انظر: تفسٌر 5)
 .ٖٕٙ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٓٔ)
 .ٖٕٙ/ٗ(:ص525ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٔٔ)
 .ٖٕٙ-ٖٕ٘/ٗ(:ص52ٖٗ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)
 .1ٙ2/ٕ(:صٕٖٕ٘( رواه البخاري)ٖٔ)
 .ٕ٘ٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون:ٗٔ)
 .ٖٕٔ-ٖٕٓ/ٗ(:ص5ٖٕٙ(، و)5ٕٖٙ( انظر: تفسٌر الطبري)٘ٔ)
 .ٕٖٕ/ٗ(:ص5ٖٙٙري)( انظر: تفسٌر الطبٙٔ)
 .ٖٖٕ-ٕٖٕ/ٗ(:ص5ٙ2ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)2ٔ)
 .ٖٖٕ/ٗ(:ص5ٙ1ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)1ٔ)
 .ٖٖٕ/ٗ(:ص5ٙ5ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)5ٔ)
 .ٖٕٙ/ٗ(:ص525ٖ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٓ)
 .ٖٗٙ/ٕ(:ص5ٖٔٔ، وابن أبً حاتم)ٖٕٓ-5ٕٕ/ٗ(:ص5ٖٙٔ( انظر: تفسٌر الطبري)ٕٔ)



تعالى: } وهو ألد الخصام {؛ ألن الخصومات ومنها: اإلشارة إلى ذم الجدل، والخصام؛ لموله  -ٖ
فً الؽالب ال ٌكون فٌها بركة؛ ولد ثبت فً صحٌح البخاري من حدٌث عابشة رضً هللا عنها 

أي اإلنسان المخاصم المجادل  (ٔ)«أبؽض الرجال إلى هللا األلد الخصم»أن النبً ملسو هيلع هللا ىلص لال: 
ً الؽالب أعطً الجدل إال حرم بركة العلم؛ ألن بالباطل لٌدحض به الحك؛ وما من إنسان ف

ؼالب من أوتً الجدل ٌرٌد بذلن نصرة لوله فمط؛ وبذلن ٌحرم بركة العلم؛ أما من أراد الحك 
فإن الحك سهل لرٌب ال ٌحتاج إلى مجادالت كبٌرة؛ ألنه واضح؛ ولذلن تجد أهل البدع الذٌن 

ٌها؛ وتجد أنهم ٌخاصمون، وٌجادلون، ٌخاصمون فً بدعهم علومهم نالصة البركة ال خٌر ف
وٌنتهون إلى ال شًء؛ ال ٌنتهون إلى الحك؛ ألنهم لم ٌمصدوا إال أن ٌنصروا ما هم علٌه؛ فكل 
إنسان جادل من أجل أن ٌنتصر لوله فإن الؽالب أنه ال ٌوفك، وال ٌجد بركة العلم؛ وأما من 

هذا مؤمور به؛ لموله تعالى: }ادع إلى  جادل لٌصل إلى العلم، وإلثبات الحك، وإبطال الباطل فإن
 [ .ٕ٘ٔسبٌل ربن بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتً هً أحسن{ ]النحل: 

ومنها: إثبات علم هللا عّز وجّل بما فً الصدور؛ لموله تعالى: } وٌشهد هللا على ما فً للبه {؛  -ٗ
 ما فً الملب ال ٌعلمه إال هللا عّز وجّل. ألن

 المرآن
ُ اَل ٌُِحبُّ اْلفََساَد )}َوإِ  ({ ٕ٘ٓذَا تََول ى َسعَى فًِ اْْلَْرِض ِلٌُْفِسَد فٌَِها َوٌُْهِلَن اْلَحْرَث َوالن ْسَل َوّللا 

 [ٕ٘ٓ]البمرة : 
 التفسٌر:

وإذا خرج من عندن أٌها الرسول، َجدَّ ونَِشط فً األرض لٌفسد فٌها، وٌتلؾ زروع الناس، 
 حب الفساد.وٌمتل ماشٌتهم. وهللا ال ٌ

 .(ٔ)، وذهب"إذا أعرَض عنن أي:و" [، ٕ٘ٓ} َوإِذَا تََولَّى{]البمرة: لوله تعالى:  

 .(ٕ)أدبر وأعرض عنن" لال الثعلبً:أي:"  
 .(ٖ)لال البٌضاوي: أي:" أدبر وانصرؾ عنن"  

 نحو ذلن. (٘). وروي عن السدي(ٗ)أي: خرج من عندن" لال ابن عباس:" 
 :[ على ألوالٕ٘ٓتعالى } َوإِذَا تََولَّى{]البمرة:ولد اختلؾ فً لوله  
 .(ٙ)أنه ٌعنً : وإذا خرج من عندن  )سعى(. لاله ابن عباس أحدها:

 .(2)إذا ؼضب. وهذا لول ابن جرٌج والثانً: أن المعنى:
 .(1)والثالث: المعنى: ٌلً فً األرض، فٌعمل فٌها بالعدوان والظلم. لاله أبو حجاج

 .(5)وله الذي أعطاه. لاله الحسنوالرابع: تولى عن ل
 .(ٓٔ)الخامس: ملن األمر وصار والٌا. لاله الضحان

ًَ ٕ٘ٓ}َسعَى فًِ األْرِض ِلٌُْفِسَد فٌَِها{]البمرة: لوله تعالى: [، أي: "أسرَع مشٌاً فً األرض ِلٌَْعِص
فٌها وٌُضرَّ المإمنٌن"
(ٔٔ). 

                                                             
: لول هللا تعالى: )وهو ألد الخصام(، حدٌث رلم ٘ٔ، كتاب المظالم والؽصب، باب 5ٖٔصأخرجه البخاري  (ٔ)

 .1ٕٙٙ[ ٘] 21ٓٙ: فً األلد الخصم، حدٌث رلم ٔ، كتاب العلم، باب ٕٗٔٔ، وأخرجه مسلم ص2ٕ٘ٗ
 .٘ٗٔ/ٔ( انظر: تفسٌر الطبرانً: ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي:ٖ)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٕٗٔابن أبً حاتم)( أخرجه ٗ)
 .ٖٙٙ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم:٘)
 .2ٖٕ/ٗ(:ص 51ٖٓ( تفسٌر الطبري)ٙ)
 .1ٖٕ-2ٖٕ/ٗ(:ص 51ٖٔ( تفسٌر الطبري)2)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٕ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)1)
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:5)
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٓٔ)
 .٘ٗٔ/ٔ(تفسٌر الطبرانً: ٔٔ)



 .(ٔ)التً هً إفساد فً األرض"لال الشٌخ السعدي: " أي: ٌجتهد على أعمال المعاصً، 
 :(ٕ)[، وجهانٕ٘ٓوفً لوله تعالى: }َسعَى فًِ األْرِض {]البمرة:

 احدهما: أي عمل فٌها.
 والثانً: ولٌل: سار ومشى.

واألول أظهر، ألن )السعً( فً كبلم العرب العمل، ٌمال منه : فبلن ٌسعى على أهله ، ٌعنً: 
 : (ٖ)ألعشى ٌعمل فٌما ٌعود علٌهم نفعه ، ومنه لول ا

ها َوبَنَى لََها  ٌٌْس فََضرَّ َعُدوَّ ٌِْر ُمَواِكٍل        لَ ًَ َؼ  َوَسعَى ِلِكْنَدةَ َسْع
 .(ٗ)ٌعنً بذلن : عمل لهم فً المكارم

لال الراؼب: " )السعً(: مشً سرٌع ، ومنه لٌل: السعً بٌن الصفا والمروة ، فجعل مستعاراً 
ع ، ولٌل للولٌعة فً الؽٌر سعاٌة ، وذلن كاستعارة للتصرؾ ، وألجله لٌل لجابً الصدلة سا
اٍز َمشَّاٍء بِنَِمٌٍم{" المشً لهما فً لوله }َهمَّ
(٘). 

واختلؾ أهل التؤوٌل فً معنى )اإلفساد( الذي أضافه هللا عز وجل إلى هذا المنافك، وفٌه 
 :(ٙ)لوالن

 فعل األخنس بن شرٌك.أحدهما: أن اإلفساد ٌكون من لطعه الطرٌك وإخافته السبٌل ، كما 
 .(2)والثانً: أن معناه: لطع الرحم وسفن دماء المسلمٌن. وهذا لول ابن جرٌج

لال الطبري:" واألشبه بظاهر التنزٌل أن ٌكون كان ٌمطع الطرٌَك وٌُخٌؾ السبٌل، ألن هللا 
{، تعالى ذكره وَصفه فً سٌاق اآلٌة بؤنه} َسعى فً األرض لٌفسد فٌها وٌُهلن الحرث والنسل

 .(1)وذلن بفعل مخٌؾ السبٌل ، أشبهُ منه بفعل لَطَّاع الرحم"
والصواب أنه ٌدخل فً اإلفساد جمٌع المعاصً، ولم ٌخصص هللا وصفه ببعض معانً اإلفساد 

 دون بعض. وهللا أعلم.

[، " أي: ٌهلن الزرع وما تناسل من ٕ٘ٓ}َوٌُْهِلَن اْلَحْرَث َوالنَّْسَل{ ]البمرة :  لوله تعالى:
 .(5)إِلنسان، والحٌوان"ا

لال السعدي:" فالزروع والثمار والمواشً، تتلؾ وتنمص، وتمل بركتها، بسبب العمل فً 
 .(ٓٔ)المعاصً"

ً لفساد الحرث، والحٌوانات؛ ألن المعاصً سبب  لال ابن عثٌمٌن: " ٌعنً: ٌكون سعٌه سببا
 العمل فً المعاصً، فالزروع والثمار والمواشً، تتلؾ وتنمص، وتمل بركتها، بسببلذلن؛ 

لموله تعالى: }ظهر الفساد فً البر والبحر بما كسبت أٌدي الناس لٌذٌمهم بعض الذي عملوا لعلهم 
من  [ ، ولموله تعالى: }ولو أن أهل المرى آمنوا واتموا لفتحنا علٌهم بركاتٌٔٗرجعون{ ]الروم: 

 .(ٔٔ) ["5ٙ]األعراؾ: السماء واألرض ولكن كذبوا فؤخذناهم بما كانوا ٌكسبون{ 
معناه: أن فساده عام ٌشمل الحاضر والباد، فالحرث محل نماء الزروع  لال الصابونً:"

والثمار، والنسل وهو نتاج الحٌوانات التً ال لوام للناس إال بهما، فإفسادهما تدمٌر 
 [، لوالن:َٕ٘ٓل {]البمرة:وفً معنى )الحرث( فً لوله تعالى:} َوٌُْهِلَن اْلَحْرَث َوالنَّسْ 

                                                             

 .5ٖ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٕ)
 ، ولٌس هو لٌس بن معد ٌكرب الكندي ، كان ٌكثر مدحه والثناء علٌه .ٕ٘(دٌوانه : ٖ)
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً:ٗ)
 .5ٕٗ-1ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 وما بعدها. 1ٖٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: ٙ)
 .5ٖٕ/ٗ(:ص 51ٖٖتفسٌر الطبري)( انظر: 2)
 .5ٖٕ/ٗ( تفسٌر الطبري: 1)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:5)
 .5ٖ( تفسٌر السعدي: ٓٔ)
 .ٙٗٗ-٘ٗٗ/ٕ( انظر: تفسٌر ابن عثٌمٌن: ٔٔ)
 .5ٔٔ/ٔ( صفوة التفاسٌر:ٕٔ)



 أحدهما: أن الحرث النساء والنسل األوالد.
لال هللا عز وجل: )نساإكم  -لال الزجاج: "وهذا ؼٌر منكر، ألن المرأة تسمى حرثا  

 .(ٔ)حرث لكم(، وأصل هذا إنما هو فً الزرع، وكل ما حرث. فٌشبه ما منه الولد بذلن"
بإفساده وإلمابه  -لزرع. ألنه إذا أفسد فً األرض أبطل والثانً: أن )الحرث( هو ما تعرفه من ا

 أمر الزراعة. -الفتنة 
لال الثعلبً:" لال المفّسرون: )الحرث(: ما تحرثون من النبات، و)النسل(: "نسل كل  

 .(ٖ)"(ٕ)دابة والنّاس منهم"
 :(ٗ) ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً وجه )إهبلن( هذا المنافك )الحرث(، على لولٌن

، وأبو (٘)أحدهما: كان ذلن منه إحرالًا لزرع لوم من المسلمٌن وعمًرا لحُمرهم. لاله السدي
 .(ٙ)العالٌة

والثانً: أنه "إذا تولى سعى فً األرض بالعدوان والظلم ، فٌحبس هللا بذلن المطَر ، فٌُهلن 
 .(2)الحرَث والنسَل. لاله مجاهد 

 وهللا تعالى أعلم. والراجح لول السدي، ألنه أشبه بظاهر اآلٌة.
 :(1)ولد اختلؾ أهل التفسٌر فً وجه )إهبلن( هذا المنافك )النسل(، على لولٌن

 .(5)أحدهما : بالسبً والمتل . وهذا معنى لول مالن
 والثانً : بالضبلل الذي ٌإول إلى السبً والمتل.

 وكبل المولٌن تحتملهما اآلٌة. وهللا أعلم.  
  :(ٓٔ)[، وجوها من المراءةٕ٘ٓاْلَحْرَث َوالنَّْسَل{]البمرة:  وفً لوله تعالى:} َوٌُْهِلنَ  

 ، لرأ بها الحسن وابن أبً إسحاق.(ٔٔ)الوجه األول:}َوٌُْهِلُن{، برفع الكاؾ على االبتداء
 :(ٕٔ)وفً رفعه ألوال 

 األول: أن ٌكون معطوفا على }ٌعجبن{. 
 لاله أبو حاتم. والثانً: أن ٌكون معطوفا على }سعى{، ألن معناه ٌسعى وٌهلن.
 . (ٖٔ)والثالث: أن التمدٌر: وهو ٌهلن. أي ٌعتمد ذلن. أجازه الزجاج
 والوجه الثانً:} َوٌُْهِلَن{، بالنصب، وهً لراءة الجمهور.

 .(ٗٔ)لال الثعلبً:"وٌصّدلها لراءة أبً: }ولٌهلن{" 
 . (٘ٔ)فً اللؽة: الزرع، ولٌل الكسبو)الحرث(  

                                                             

 .21ٕ-22ٕ/ٔ( معانً المرآن: ٔ)
. وروي عن مجاهد ولتادة، ٕٕٗ-ٕٔٗ/ ٗ(:ص55ٖٓ)-(51ٖٙ( هذا لول ابن عباس، انظر: تفسٌر الطبري)ٕ)

-ٕٕٗ/ٗ(:ص552ٖ)-(55ٖٔوالضحان، وعطاء، ومكحول مثل ذلن. انظر تلن األخبار فً: تفسٌر الطبري)
ٕٖٗ. 
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً:ٖ)
 وما بعدها. 5ٖٕ/ٗ( انظر: تفسٌر الطبري: ٗ)
 .ٕٓٗ-5ٖٕ/ٗ(:ص 51ٖٗ(انظر: تفسٌر الطبري)٘)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٕ5ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٙ)
 .ٕٓٗ/ٗ(:ص 51ٖ٘(انطر: تفسٌر الطبري)2)
 .ٕٙٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: 1)
 .ٖٙٙ/ٕ(:ص5ٕ1ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)5)
 . 2ٔ/ٖ، و تفسٌر المرطبً: ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٓٔ)
 .ٖٕٔ/ٕ( انظر: تفسٌر الثعلبً: ٔٔ)
 .2ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٕٔ)
 .22ٕ/ٔمعانً المرآن: ( انظر: ٖٔ)
 .ٕٗٔ/ٕ( تفسٌر الثعلبً: ٗٔ)
 ( انظر: اللسان)حرث(.٘ٔ)



منفصبلً ومنه : نسل الوبر والرٌش، والنسالة للسالط و)النسل(: "مصدر نسل إذا خرج  
منه ، ونسل إذا أسرع ، لال تعالى : }إِلَى َربِِّهْم ٌَْنِسلُوَن{"
، " أي: ٌسرعون؛ ألنه إسراع (ٔ)

[ ومنه لول امرىء المٌس 5ٙ، ولوله تعالى: }من كل حدب ٌنسلون{ ]األنبٌاء : (ٕ)الخروج بحدة"
(ٖ) : 

 نً خلٌمةٌ             فَسُلًّ ثٌاِبً من ثٌابِن تَنُسلِ وإْن كنِت لدساَءتِن م
لال الواحدي:" و)النسل(: الولد؛ لخروجه من ظهر األب وبطن األم وسموطه، والنسل: نسل 

 .(ٗ)آدم، وأصل الحرؾ من النُّسُول، وهو الخروج"
المعجب لال الراؼب:" وسمً الولد نسبلً، لكونه ناسبًل عن أبوٌه، بٌّن تعالً حال هذا   

فً الدنٌا المرابً المجادل بؤنه إذا تولى عمن ٌرابً سلً فً اإلفسال وإهبلن الحرث والنسل، 
علٌه  -وذلن معاندة هلل فٌما حث علٌه فً لوله }َواْستَْعَمَركُْم فٌَِها{ ، وما دل علٌه لول النبً

فعل ذلن فإن هللا ال لما خلك هللا المعٌشة جعل البركة فً الحرث والنسل ، ولجؤ أن من  -السبلم
 .(٘)ٌحبه ، أي ال ٌرضى فعله"

ُ ال ٌُِحبُّ اْلفََساَد {]البمرة:   [،" أي وَّللّا ال ٌرضى الفساد وال ٕ٘ٓلوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٙ)ٌحبه"
 .(2)لال البٌضاوي:أي:" ال ٌرتضٌه فاحذروا ؼضبه علٌه" 

 .(1)لال الطبرانً:  أي وهللا "ال ٌرَضى المعاصً" 
ًَ ، ولطَع السبٌل ، وإخافة الطرٌك"لال ا  لطبري: " وهللا ال ٌحب المعاص

(5). 
لال الشٌخ السعدي: " وإذا كان ال ٌحب الفساد، فهو ٌبؽض العبد المفسد فً األرض،  

 .(ٓٔ)ؼاٌة البؽض، وإن لال بلسانه لوال حسنا"
 ولال العباس بن الفضل : الفساد هو الخراب. 

 دراهم من الفساد فً األرض.ولال سعٌد بن المسٌب : لطع ال
لال ابن عثٌمٌن:"" بٌان أن عمله هذا مكروه إلى هللا؛ ألن هللا ال ٌحب الفساد؛ وإذا كان ال ٌحب 
هذا الفعل فإنه ال ٌحب من اتصؾ به؛ ولهذا جاء فً آٌة أخرى؛ }وهللا ال ٌحب المفسدٌن{ 

                                                             

 .5ٕٗ-1ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٔ)
 . 21/ٗ( التفسٌر البسٌط: ٕ)

من الناس من جعل الثٌاب فً هذا البٌت بمعنى الملب ، كما  . لال الزوزنً:"5ٔشرح المعلمات السبع:  (ٖ)
 حملت الثٌاب على الملب فً لول عنترة : ]الكامل[:  فشككت بالرمح األصم ثٌابه     لٌس الكرٌم على المنا بحرم 

هذا  [، على أن المراد به الملب ، فالمعنى على ٗولد حملت الثٌاب فً لوله تعالى: }وثٌابن فطهْر{ ]المدثر : 
المول : إن ساءن خلك من أخبللً وكرهت خصلة من خصالً فردي على للبً أفارلن ، وال معنى على هذا 
المول : استخرجً للبً من للبن ٌفارله . النسول : سموط الرٌش والوبر والصوؾ والشعر ، ٌمال : نسل رٌش 

لً وجعل االنسبلء بمعنى التسلً ، الطابر ٌنسل نسوال ، واسم ما سمط النسٌل والنسال؛ ومنهم من رواه تنس
والرواٌة األولى أوالهما بالصواب ، ومن الناس من حمل الثٌاب فً البٌت على الثٌاب الملبوسة ولال : كنى 
بتباٌن الثٌاب وتباعدها عن تباعدهما ، ولال : إن ساءن شًء من أخبللً فاستخرجً ثٌابً من ثٌابن أي : 

 ففارلٌنً وصارمٌنً".
، والنهاٌة فً ؼرٌب 5ٖٗ)نسل(،والمفردات: ٖٖٙ٘/ ٗ، وانظر: تهذٌب اللؽة: 21/ٗالبسٌط:  ( التفسٌرٗ)

 ، )ط. ابن الجوزي(.5ٖٔالحدٌث: 
 .5ٕٗ-1ٕٓٗ/ٔ( تفسٌر الراؼب األصفهانً: ٘)
 .ٔٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٙ)
 .ٖٖٔ/ٔ( تفسٌر البٌضاوي: 2)
 .٘ٗٔ/ٔ( تفسٌر الطبرانً:1)
 .ٖٕٗ/ٗ( تفسٌر الطبري: 5)
 .5ٖ/ٔ( تفسٌر السعدي: ٓٔ)



فساد نفسه مكروه إلى هللا؛ [ ؛ فاهلل ال ٌحب الفساد، وال ٌحب المفسدٌن؛ فالٗٙ]المابدة: 
 . (ٔ)والمفسدون أٌضا مكروهون إلٌه ال ٌحبهم"

ُ ال ٌُِحبُّ اْلفََساَد {]البمرة:  :(ٕ)[، وجوها من التفسٌرٕ٘ٓوٌحتمل لوله تعالى:} َوَّللاَّ
 .(ٖ)أحدها: معناه ال ٌحب أهل الفساد. لاله الماوردي

 والثانً: ال ٌمدح الفساد، وال ٌثنً علٌه.
 أنه ال ٌحب كونه دٌناً وشرعاً.والثالث: 

 .(ٗ)والرابع: ال ٌحب العمل بالفساد، وال ٌرضى به. وهذا لول ابن عباس
 .(٘)والخامس: ال ٌؤمر به. لاله المرطبً
 والسادس: ال ٌحبه من أهل الصبلح.

 .(2)، والذهب، من الفساد فً األرض. لاله سعٌد بن المسٌب(ٙ)والسابع: أن لطع الورق
 . (1)شك الثٌاب، ال على وجه المصلحة والثامن: أنه

للت: وعموم تلن األلوال تدخل ضمن المعنى المراد من اآلٌة، واآلٌة بعمومها تعم كل   
 . وهللا أعلم.(5)فساد كان فً أرض أو مال أو دٌن ، وهو الصحٌح

عند لال المراؼً:" وفً اآلٌة إٌماء إلى أن تلن الصفات المحمودة فً الظاهر ال تكون مرضٌة 
َّللّا إال إذا أصلح صاحبها عمله ، ألن َّللّا ال ٌنظر إلى الصور واأللوال ، وإنما ٌنظر إلى الملوب 

 .(ٓٔ)واألعمال"
 الفوابد:
من فوابد اآلٌة: أن المعاصً سبب لهبلن الحرث، والنسل؛ لموله تعالى: }وإذا تولى سعى فً - ٔ

[ ؛ وهذا كموله تعالى: }ولو أن أهل ٕ٘ٓاألرض لٌفسد فٌها وٌهلن الحرث والنسل{ ]البمرة: 
المرى آمنوا واتموا لفتحنا علٌهم بركات من السماء واألرض ولكن كذبوا فؤخذناهم بما كانوا 

 [ .5ٌٙكسبون{ ]األعراؾ: 
ومنها: إثبات محبة هللا عّز وجّل للصبلح؛ لموله تعالى } وهللا ال ٌحب الفساد {؛ فإن لٌل: هذا - ٕ

دلٌل على ثبوت أصل المحبة؛ ولو كان ال ٌحب  للنا: إن نفٌه محبة الفسادنفً، ولٌس بإثبات؛ 
 أبداً لم ٌكن هنان فرق بٌن الفساد، والصبلح؛ فلما نفى المحبة عن الفساد علم أنه ٌحب الصبلح.

ومنها: التحذٌر من الفساد فً األرض؛ لموله تعالى: } وهللا ال ٌحب الفساد {؛ ومعلوم أن كل - ٖ
 ن ٌكون حذراً من التعرض ألمر ال ٌحبه هللا.إنسان ٌجب أ

ودلت اآلٌة على الحرث وزراعة األرض ، وؼرسها باألشجار حمبل على الزرع ، وطلب  -ٗ
 .(ٔٔ)وهو ٌرد على من لال بترن األسباب ،، وبذلن ٌتم لوام اإلنساننماء الحٌوان النسل ، وهو

 

لفابزٌن بجناته، وصلى هللا على نسؤله سبحانه وتعالى أن ٌوفمنا لمرضاته وٌجعلنا من ا
 سٌدنا دمحم وآله وصحبه وسلم.

----------------------------------------------- 

                                                             

 .ٙٗٗ/ٕ( تفسٌر ابن عثٌمٌن:ٔ)
 .1ٔ/ٖ، وتفسٌر المرطبً: ٕٙٙ/ٔ( انظر: النكت والعٌون: ٕ)
 .ٕٙٙ/ٔ(انظر: النكت والعٌون: ٖ)
 .1ٖٙ-2ٖٙ/ٕ(:ص5ٖ٘ٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)ٗ)
 .1ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: ٘)
 . 25/ٗ( أي الدرهم. انظر: التفسٌر البسٌط:ٙ)
 .1ٖٙ/ٕ(:ص5ٖٙٔ( انظر: تفسٌر ابن أبً حاتم)2)
 .2ٔٔ/ٕ، والبحر المحٌط: 25/ٗ( انظر: التفسٌر البسٌط: 1)
 .1ٔ/ٖ( انظر: تفسٌر المرطبً: 5)
 .ٔٔٔ/ٕ( تفسٌر المراؼً: ٓٔ)
 .1ٔ/ٖ( تفسٌر المرطبً:ٔٔ)



( ٕٙٓوبداٌته تفسٌر اآلٌة )، بإذن هللا السادس الجزءمن التفسٌر وٌلٌه  الخامس الجزءانتهى 
 .«البمرة»من سورة 
 

 

 

 


